


উন্মালিতালতা নাটক! 
লি তি 

শীশশধর ঘোষ 
দ্বার? 

গ্রণীত ও গ্রকাশ্ত ! 
স।ং কাটিপাড1 

প্র! না যলে লো হনব বাণ | 

বাঁাদাস। 

ক? জনে | প্রভলো খশ হচাপস ব্ষ্বাশা 

শিতীধ ছুক্তনো” খোহাহডাপনাশ্িঃ 71) 

কি বু শ। 
25 

খঞ্চেব ছুটিতে ইচ্ছা, ববি বাঞ্ছে শুনিতে 

তেমতি এ।মাব সাধ পুস্তক নিতে | 

চবষে কি ফল এ যে বাববেক দান | 

মিষ্ট কিনব! তিক্ত খাব এবে নাহি জ্ঞান | 

সং ৭ 

রর | 
১০৭ নং, শ্যামবাঁজার গ্রীট কর-প্রেসে, 

ভ্রীষুনাথ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত ॥ 

সন ১৯৮৫ সাল! আখিল। 





উপহার । 
অপ, পপ 

চে 

পরমারাধ্যতম শ্রীযুক্ত বাবু বংশীধর ঘোঁষ 
পিতৃব্মহাঁশয় ভ্রীপাঁদপছ্েয়ু । 

তাঁতঃ ! 

আমি শৈশবাবস্থায় পিতৃহীন হওয়ায়, আপনি আমার 
বাল্যকাল হইতে যথেষ্ট স্নেহ ও শ্রম সহকারে লালন পালন 
করিয়। আমিতেছেন; এবং বিদ্যাঁভ্যাস জন্য বহছুতর উপদেশাদি 
গ্রদান করতঃ বিদ্য1ভ্যাঁস করাইয়াছেন। তন্নিবন্ধন অদ্য মদীয় 
লেখনা নিঃস্ছত এই “উন্মুলিতাঁলত1” আপনার সেই পরিআমের 
ফলম্বরূপে পরিণত হইলেও হইতে" পারে । এইক্ষণে এই 
লতাঁটী ভবদীয় শ্রীকরকমলে ভক্তি সহকারে অর্পণ করিলাম ; 

মহাশয় ষে ইহাকে সন্তোষ নয়নে নিরীক্ষণ করিবেন তাহাতে 

বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । কারণ স্সেহের চক্ষে কোন বস্তুই 
সৌন্দধ্য বিহীন দেখাঁষ ন!। বিশেষ আমার যে পরিমাণ জ্ঞান 
ও বুদ্ধি তাহ! মহাঁশষের যত্বেই লাভ হইয়াছে এবং আমার 
এ দেহ যখন ভবদীয় যত্ে ব্ধিত তখন আমার হস্ত]র্জিতা 
লত'টা যে মহাঁশষের আনন্দদায়িনী হইবে সংশয় নাই। 
পরিশেষে বদ্ধাঞ্জলিপুর্ববক নিবেদন যে, যদিও এটা উন্মুলিতা 
লতা, তত্রাগী যেন আপনার স্েহরম অভাবে নতাটা শুষ্কতা 
প্রাণ না হয় ইতি । 

১২৮৫ আশ্বিন । ভবদীয় একান্তচরণধ্যায়ি | 
শাশধর | 





ঘ উ পুশ উন্মুলিতালতা'” সম্বন্ধে বাঁন্ধবের অভিপ্রায় 
এ 

শ্রীযুক্ত বাবু শশধর ঘোষ 

বাঙ্গবগুবর ল্মীগেষ 

গ্রিয়তম 1 

সখ্যতা-স্ত্রে আবদ্ধ হও সাধ!রণের ভাগ্যে সহজে ঘটে না; কিন্ত 
কিজানি-কি অমানুষিক দৈববলে অপ্পদিনের মধো»_এমন কি, এক দিবসের 

দর্শনেই আমাদিশেব উভয়ের মনে বিধিশজিত বন্ধভাভাব 'আকাস্মক ঘট- 
নার নায় বদ্ধশুল হুইয়!ছে | "আমার সাধ্য নাই যে, সে হ্ত্র ছিন্ন করি-দর্প 

কবিয়ী বলিতে পারি তে!ম!বও সাধ্য শা ফে এ মবজীবনে পে শ্রত্র ছিন্ন 

বখ ! তোমাৰ % উন্মুলিতা লত। ৮ তোমাবি দ্বারা পঠিত হইল, আনন্দ 

গনে শাবণ কবিলীম”শ্রুবণ ববিধ। পবিতগু হইলাম কি নাভী হা তুমিই 
বলিতে পাব, কাবণ সে সময়ের ঘেই ভাব) মেই « কাপ্পনিক ৮ অনন্ত ভাব 

যাচ্ছ! আমর চক্ষে বিথিত হহয়।ছিল ত।হ! কেবল তুমিই বুঝিতে পণরিয়াছ | 
আর অধিক কি বলিব, আমি « উদ্মুলিতা লতাব ৮ ভাব। দেখি নাই, ভাব 

দেখি নাই, অথচ সমস্তই দেখিরাঁছি। সছদষের স্তরে স্তবে উন্মুলিতাঁ লত1টিকে 
আবদ্ধ ব্ণবঘ।ছি | দৃশ্য বাব্যেব বিষষ ভীবিয়া ভাবিয়া স্থির করিলাম 

তেমাব * উদ্মুলিভা লতা » আধারণেব হৃদয়কে মোহিত করিবে শিস" 

নদে 1 আমি এবজন অনধাঁরণঃ "আমার চন্দগে যাহা ম্ুন্দরঃ। অপরের 

চক্ষে তাহার মশেখহারিভ। অবশ)ই দ্ষট হইবে | পুর্ধে আত ছিলাম ক।টি- 
পড়ব জমীদারগণ গ্রত্যেকেই জহিত্য বিষয়ে বথেষ্ট আলে ।ঢনা করেন | 

এক্ষণে তা! দেখিলাম, অতবিষয় সত্যে পরিণত হইল | বন্ধুত1ভাবে পরা- 

মর্শ দিই আজীবন এই "সৎকা্যে ব্যাপৃত খাঁক- আময়ে যখেষ৯ উন্নতি 
ইবে সন্দেহ নাই। ইতি মন ১২৮৫ সাল আশ্বিন | 

ভবদীয় শুভাকাজ্ৰী 

জীততুলকযা মিজ | 





ভমিকী। 

দৃশ্যকাব্যামোৌদিমহোদয়গণ ! 
চিরধাঞ্চিত ফললাভে আজ আমি বদ্ধপরিকর হুইযা, আাহিত। 

পন্থায় উপস্থিত হইয়াছিঃ এখন অদৃষ্টে কি আঁছে জীনিনা, ভবিষ্যতের 
উনরকন্দরে বিষমর ফল কি মন্দার কানন অমু্পন্ন পাঁরিজাত কুঙ্গ্ম 
নিহিত আঁছে তাহা এই নবীন কাবর চিন্তার অভীত । আমার পিতৃ" 

স্বসা পুক্র প্ুজ্যপাঁদ ৮ মাইকেল মধুজদন দত্ত মহ্থাশয় এক দিবস 
আমায় বলিযাছিলেন “ভ্রাতঃ আহিত্য পন্থায় প্রবল শত্রুর অভাব নাই, 
প্রতিপদে কণ্ট'ক বিদ্ধ হয় ।” সেই কথাডী আমি শুকবাক্যের ন্যায় স্মরণ 
রাখিয়া উিলাম, কিন্তু কণ্পনাদেবীর মনমে|হিনী যৃত্তি আমায় উন্মত্ত 
করিয়াছে » হিভাহিত জ্ঞানশুন্য হইয়।ছি, গুকবাক্য অবহেলা করিয়! 

সাহিত/ পন্থায় উপস্থিত, বায়ু তরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে কণ্পনা 
যৃদুছাস্যে আমায় আহ্বান করিতেছেন» আমিও অগ্রনর হইতে ছ। শক্র 
বিদানোপযোগী অস্ত্র শম্্রও আছে, কিন্তু আমি অস্ত্র চালনে অশি- 

ক্ষিভ, হয ভ রক্ষা নাই, নয় ত এই পথম উদামে নবীন কবির আঁশালতাঃ 
উন্মুলিত।হুর! এহন্ণে ভারুকরন্দের নিকট আমীর নিবেদন যে তাহ্ারাই 
আমর বল, বুদ্ধি” ভরসা । ভব্ননা দেন কণপনাসুন্দরীর বিমল হানি 
কোবিদ হৃদয়কে জেোডশ্বয করিবে নিরাশ করেন এই নব প্রত 
উশ্মালিতাঁলত।র সঙ্গে সঙ্ষেই নবীন কবির ভবিথাতের আঁশ লা 
উন্মুলিত! হুবে। 

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে আমার বিশেষ বক্তব্য এই যে মদীয় 
সহ্জদয় মিপ্রবর “ আদর্শ-দতী” প্রণেভা যুক্ত বাবু অভুলরুট মিত্র 

মহাশয়ের উৎসাহ এবং অকৃত্রিম বত্ব ভিন্ন এই দৃশ্য কাব্য *কখনই 

জনসাধারণের নয়নগোৌচির হইত না? আরো বক্তব্য যে ন্যাশনাল 

থিয়েটরস্থ অপের! মাষ্টার ও মিউজিক্যাল্ ডাইরেক্টর (সঙ্গীত অধ্যাপক) 
ীয়ুক্ত বাবু রামত!রণ সাঁনাল মহাঁশয় সংগীত কএকটার জুর অস্বস্ধে 
সাহার্ধ্য প্রদান করিয়াছেন । 

সং কাটিপাড়া ৫০ ্ 
ৰ আশশধর খোষ। 

সন ১২৮৫ সাল আশ্বিন | 



নাট্টোললিখিত ব্যক্তিগণ 

গঁ বায় | ১৩ ৬৪৬ ছপেক্দ্রনা গৌবিন্দপুরস্থজমিদ।র | 

ছিজেন্দ্রনাথ রায় | (নায়ক) হুপ্জ্ণ!খ রাসের পু | 

মণিনাল দত্ত | ৮,5০5 দ্বজোক্দুন। 2 বায়েব আহচর ॥ 

ভাররা!ম সরব 1 ০ গ1বিন্দ পুখস্থ জনক গুন । 

আয় এ "ভা জাঃ কেশবলাল বুল 155 ॥। ভা1খে। 

গৌপ।ল ৮৭৩1) 

৬ 

কেখপশালের অস্টম আসন । 

(বহার হও, দ | 

সত এ 

কমলা | 25 ৮:5555৮5 হ্াপিজ্্রনাথ 

মলোরম। |]: ১০ 85555+ 

ডাক্ষা!ব, শে 

| বাঁয়ের বণিত্ত। 

হুপেজ্রন।থ রায়ের ৃ 

মোক্ষদ| ১১555 জযর।ম সরকারের স্ত্রী | 

বিনদিনী | (নায়িকা ) ,,* জয়রাম সরব |রের অবিবাহিত ঝনা।। 

প্রমদ! |] ১,৭১০১০ বিমদিনীর সহচরী | 

গৌরবী| ১১০5০ কমলার দামী । 



রি 

প্রথম অঙ্ক । 
টি ০০৭৩৩ / স্পা 

প্রথম গর্ভাঙ্ক । 

বীর 

গোবিন্দপুরস্থ-_কুন্গমোগ্যান । 

দ্বিজেন্র।য়ের প্রবেশ | 

দ্বিজেন। (স্বগত) হায়! কিসে আমার মন স্ঙ্ 
থাঁকৃবে, এবং সর্ধবদা স্থখসচ্ছন্দতা লাভ করবো বলে যতই 
চেষ্টা করি, ততই ছুস্তর চিন্তা কালম্বরূপ হইয়! আঁযাঁকে 
দিব নিশি দগ্ধ কচ্ছে। উঠ! চিন্তা কি ভয়ানক বস্তু, এ 
জ্বর একবার যার শরীরে প্রবেশ করে নিশ্চয়ই তাকে সর্ধ 
স্থখে জলাগ্লি দিয়ে চির রুগ্ন হয়ে খাঁকতে হয়। হায়! 
কোৌঁথায় আমি আত্মীয় স্বজন সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করবে! 
ও বিষয় কাঁধ্য পর্য্যাবেক্ষণ করিয়া লোকের অনুরাগভাজন 



হ উন্মুলিতা লত! নাটক | 

হবো, তা না হয়ে এই নির্জন উদ্যানে বলে কেবল চিন্তাই 
কর্চি ! য়ে সমস্ত বন্ধুধান্ধবকে প্রাণের সহিত ভাল বাঁস্- 

তেম্, যাঁহাঁদের সঙ্গ পরিত্যাগ করুতে ক্রেশ বোধ হতো, 

সেই, আমি কিনা এক্ষণে নির্জনে বসে কেবল চিন্তা কর 

তেই ভাল বাসি। উঃ যৌবন কি বিষম্ কাল্, এ সময়ে 

লোকলজ্জা, নিন্দা, ভয়, অপমান কিছুতেই জক্ষেপ থাকে 

না (দীর্ঘনিশ্ব(স ত্যাগ করিস) হায়! আমি সে দ্রিন রাঁশলীলা 

দর্শন করতে গিয়াছিলেম সেদিন হতেই আমার স্খমচ্ছ- 

ন্দতা একক[লেই তিরোহিত হয়েছে । যদি এ পপ নফল 

তাঁকে নম! দেখত, এবং যদ আমি লীলা দেখুতে ন। ঘেতেম, 

তা হলে আাঁজ আমার এ দশা কখনই ঘট্্তো না (উদ্ধৃষ্টি 
করিয়া) বিধ(ত? ভূমি কি পূরুষ্ঘাতন কববে বলে রমণীর 

স্ষ্টি করেছিলে ? নতুবা সেই ইন্দ্বদন!র কুটীল কটক্ষ-ব1ণে 
এ দ্ুর্ডেদ্য হৃদয় কখনই ভেদ হতো না (গন্তীরত্বরে ) দেখ! 

যাক কতদূর কি হয়ে দাঁড়ায়, ঘখন এ জদয়ক্ষেতে আশা লত। 

রোঁপণ কবেছি, তখন থে প্রকারে হয রত্রটিকে হস্তগত 

করতেই হবে। (উগ্রভাবে ) হয় সেই চিন্তবিমোহিনীর 

পাণিগ্রহণ করে এ ভাপিত হৃদয শীতল করবো, মচেৎ 

এই বাহুবলে বিপক্ষগণকে শমন ভবনে প্রেরণ করে এ পাঁপ 

পরাণ যদি বিসর্জন দিতে হয়, তাও স্বীকার। (নেপথ্যে 



| ৃ প্রথম অগ্ক | ডর 

দৃষ্টিপাত করিয়া) বয়স্য যে আঁমাঁকে বলে গৈলেন সখে 
তুমি একটু অপেক্ষা কর আমি ফিরে এসে একটি রহস্য 

বিষয় তোমাকে জানাব, তা কই সখা এখনও ত ফিরে 

এলেন না? আমি তাঁর অপেক্ষায় কতক্ষণ বসে থেকে 

তাকে না দেখে শেষ এই উদ্যানে এসে ভ্রমণ করছি, কিন্তু 

এখনও সখার উদ্দেশ রহিত । দেখি কতক্ষণে ফিরে এসেন। 

( নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়।) এ বোধ হয় বন্ধুনই পদশব্দ 

হবে (অবলোকনান্তর ) এ কি বন্ধ এদিকে আস্তে আঁষ্তে 

এ বক্ষে তর আন্তরলে লুক।লেন কেন? ওঃ বুঝেছি; বন্ধু 

গোপনে থেকে আমার মাগোগত ভাব জান্বার চেষ্টায় 

আছেন, কিন্তু সে আশা বিফল; নস ন! জানতে 

পেতাম ত। হলেও বটে, (ঈষৎ হাস্য করিয়া) “শঠে শাঠ্যৎ 

সম।চরেৎ” বন্ধু যেমন গোপন হলেন, আমিও বন্ধুকে যা 

ইচ্ছ। বলে বাগিয়ে দি। ( অনুস্ণম্বারে ) মিছে আর এখানে 

বসে থেকে কি হবে? বন্ধ যেখানে গিয়েছেন তা বুঝতে 

পেরেছি, কিন্তু বন্ধু কুটিলতা করে প্রকাশ করলন না) 

নাই করুন, ফল বন্ধুতার প্রণালী একপ নয় । তিণি 

মনে ভাঁবেন আমি যা করি যা বলি কেউ তা বুঝতে 

পাবে না, এই যেআদি বলে গেছেন, এসে হয ত এ 

বথায় “ কথাঁষ পাতে বোসবেন। পিষ্ত এবার ছলন। 
৬ 



্ উদ্মুলিত। লত। শাটিক | 

খাটবে না,গ্কল্য ম্লানের সময় তাঁর কিছু নমুন। 

পেয়েছি। 

| হঠাৎ রৃকষান্তরাল হইতে মনিলালের প্রবেশ । 

মণি | (রাগত হয়ে )উকি বলে বয়স্য, আমি কি 

তোমাকে সকল কখা গোঁপন করি, আর এ কথায় সে কথায় 

তোমাকে বুঝাই? আমি কি প্রণয় জানি না? তুমি কোন্ 

কার্যে আমাকে কুটিলতা করতে দেখেছ, আঁর কিসেরই 

বা! নমুনা পেয়েছ? ছি ভাই, তোমার এমন মন এ আমি 

আগে জান্তেম না? তা বেশ হয়েছে, আর তোমার সঙ্গে 

এখানে থাকা উচিত নয় (গমনোদ্যত।) 

দ্বিজেন। (হস্ত ধরিয়া) কোথা যাঁবে বন্ধু ঈীড়াঁও না 

হে, একেবারে সপ্তমে চড়ে কোঁথেকে এলে, বুঝেছি 

যেখানে গিয়াছিলে সেখানে কোন ব্যাঘাত ঘটে থাকবে 
তাই আমার উপর ঝাল ঝাঁড়ছো; সে যাহা! হউক, কি 
বল্তে চেয়েছিলে বলনা! ভাই ? 

মণি। ঢের হয়েছে ভাই আর কেন, কুটিল লোকের 
সঙ্গে থেকে শেষ কুটিল হয়ে যাবে? এখন কলি কাঁল কি 

না, তাই জন্য ;--নচেৎ এমন হবে কেন; আমি যে তোমার 
হিত কি অহিতকাঁরী তা একমাত্র অন্তর্ধামি ভগবাঁনই 

জানেন, সে কথা তোমাকে বল্তে চাই না আজ্ তার 
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যথেষ্ট পুরস্কার পাওয়া গেছে। এখন হাত ছেড়ে দাঁও 
আমি চলে যাই (হস্ত ছাড়াইতে চেক্টা।) 

দ্বিজেন । সখে, আমি ত তোমাকে গাল্ মন্দ দিই 

নাই, তবে কেন এত রাগ করছ ? 

মণি। গাঁল্ মন্দ আর কাকে বলে, ভদ্র লোককে ক্ষ 

ধরে মার্লেই মার্ হয, না অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ কর্- 

লেই গাল্ হয়? তুনি যে কএকটি কথা বল্ছিলে তাতে 

আর বাঞ্চি কি আঁছে। 

দ্বিজেন। জঅত্য সত্যই কি বধস্য রাঁগ করেছ? আমি 

ভাই তোঁম।কে আন্তরিক ভেবে কিছু বনি নাই, কেবল --, 

মণি। কেবল বলে চুপ করুলে কেন, আন্তরিক নয় 

ত এ আবার কি ভাব? 

দ্বিজেন। বন্ধু, তুমি আমার মনোগত ভাব জানতে 

গাছের আড়ালে দাঁড়ালে বলে, তোমাকে রাগাবার জন্য 

নিন্দা কর্ছিলেম, তা ভাই তোঁমার প্রাণে কষ্ট দেওয়! 

আমার অনুচিত হয়েছে, এজন্য আমাকে ক্ষমা কর 

(হস্তধারণ।) 

মণি। (বিষ্মু়ভাবে ) বল কি ভাই! তুমি জান্তে 
পেরে কি ওবপ করছিলে? আমি এর কিছু বুৰ্তে না 

পেবে অকারণ তোমাকে ভতপনা করেছি ৮-ত।--ভাই.এ 



75 ্  উ্থলা ল লত। (নাটক। 
আছ আমার দোষ নয় তোসারও উচিত আমাকে ক্ষম! 
.. করা। 0. 
রা ডা (শহান্য বদনে )যাক্ ভাই, ও কথা যেতে 

দাও, « খন বল. € দথ কি বলতে চেয়েছিলে ?. কথাটা  শুন্বার জন্য মন অভিশর উৎস্তক হচ্টে। 
অনি । . আচ্ছা ভাই তোমার চিভবৈকল্য হবার কারণ কি? তি সর্বদা কি চা ধর? কদিন হতে তোমাকে সববদ। অন্যমনস্ক ও ছঃখিত দেখতে পাই কেন? পুর্বে মামাকে দেখে ছুটে এসে সন্ভাষণাদি করতে, কিন্তু এখন দেখতে পাই ভুমি অন্তরে অন্তরে থাকৃতে ভাঁল বাদ। ৃ আরও ভাই, যেন তোমার মন সর্বদাই কারো ধ্যানে 
ও আছে, বল দেখি ভাই বৃতান্ত টাকি? 

রাগ শী--তাল ঝাঁঃপ্তাল। 
কেন বল অখা তৃখি হইলে এমন | 

কার ধ্যানে দিবা নিশি আছ হে মগন ] 
বল সখা তি করে» হৃদয় দিয়াছ কারে + কেবা সেই জন। 

. আমিহে তোমার সখা, সর্ব না পাই দেখ] ? 
গোপনে থাকছে একা, এ আরো কেমন ॥ 

িজেন। [ কপট ভাবে 1 রা না অমিতে। কাঁহাঁকে 
ভাব না, বা কারুর জন্য ছঃখিত নই; তোগার মঙ্গেতে। নর 
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মণি। তুমি সত্য অত্যই ধল্ছো, তোমার দনোভাঁব 
পরিবর্ধন হয় নি” আর তুমি আমাকে কোঁন কথা! গে [পন 

করছ না, তবে মেদিন কোথায় গেছলে বন্ধু? 
রা [নো ৬ | | 

212 যাহ পা বৃ $ দ্বিজেন ন! ভাই আমি এর মধ্যে ই ষ্দ রা 

নাই, কেবল একদিন রাশলীলা দেখতে গেছুলুষ, কেন, 
তাঁতে কি হয়েছে! 

মণি। তাতেই স্ব,-দেখ দেখি দেবদার তলায় ঈাড়িজে 
1] লণজগুশ। বর: ্ ঝাপ রন ৪ ৪৯৮৯ প৯/4৪। ১৬৯৫ রঃ ১৫৪৬ 9 পপি) ৭ সিন ০০ পা ৬. 141 নুপ১৯//০ /% ৬48১৭ পদ ৮ ' | এক দৃষ্টিতে কাঁকে দ্রেখে ছুঁটে ভার পেছু পেছু গেছলে £ 

দ্বিজেন। ই ভাই, দেবদরি তলায় দাঁড়িয়েছিলা ন্ 

আত্য, এবং শেষে গ্রামের পুর্জাথিশে বেড়াতে গেছলুমং 

ব্টে, কৈ কাকে তো! লক্ষ্য করে যাই নহি | 

যণি। আর কেন ভাই প্রবঞ্চনা করছে1? মিছে কথা, 

আর ছেচা জল কতক্ষণ থাকে? আমি বিশেষ গে না 

জেনে তোমাকে ধরি নাই, এই মাত্র তোমাকে রেখে 

বাকি টুকু জেনে এলাম । ভুমি বেশ জেনে! তোমারই 
ভন্যে বাওয়। | [ও 

দ্বিজেন। | আগ্রহ সহকারে ]কি গুনে এলে খলেই 
বলণ! ভাই; কিছু দেখতে পেখেছিলে কিনা সর 

দম দিয়ে কথ! বার করে নিচ্চ | [দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ 



৮ উগ্ুলিভ! লন্টা নাটক। , 

করে] ঘ। ধরেছে। ভাই তাই ঠিক; গোপন করে কট 

পেয়ে আর কি হবে? 

মণি। [আহ্লাদে ] এখন পথে এস ভাই, দেখদেখি 

আমি জেনেছি কি না, তা একথ! কেন এতদিন বল নি? 

এর বা হয় একট। উপায় করতেম্। 

দ্বিজেন? বল্তে কি ভাই যেদিন হতে আমি তার 
নয়ন পথের পথিক হয়েছি, সে দিন অবর্ধ আমার শন 

প্রাণ তারই হয়েছে, এখন উপায় মিলন, নচেৎ চিতাবোহণ। 

মণি। এসমন্ত কার্যে ব্যস্ত হলে চলেনা, এ বড় 

হজ ব্যপার নয়, এতে ধৈধ্য বিশেষ আবশ্যক, উতল। 

ছলে কেবল কষ্ট পেতে হবে; কাল, দেশ, পাত্র বুঝে 

চল! উচিত; এ কার্য যে সমাধা হয এমত্র বোধ হধ 

না; তাতে আঁবাব তাঁর পিত! মাতা ঢই বর্তমান, সে স্থলে 

সে কখনই সেচ্ছাচাবিণী হয়ে তোমাকে বিধাহ করবে না, 

আদ তোমাৰ লোকলজ্জা কলঙ্ক এ সকলের ভয় কর! 

উচিত; তুমি এ ছুবহ আশা পরিত্যাগ কর, এ দিকে বল্লালী 

কৌলিন্য গ্রথা মতে তোমাঁব সহিত তাঁব কখনই, বিবাহ 

ছবে না। 

দ্িজেন। কি বললে বন্ধু, তুচ্চ বেলিন্য প্রথার অনু. 

বোধে এ কার্ধ্য হবে না? আমার মনোহারিণী বিনোদিনী 



কি আগায় বঞ্চিত করে অন্যের চি্তবিনোঁদন করবে? এ 

আমার কখনই সহ হবে না! (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ) যদি 

বিনোদিনীকে একান্তই না পাই তবে আর এ দেহ-ভার 

বৃহন করে ফল কি? তুচ্ছ নী, ধিক। (অধোবদনে 

রোদন 1) ৮৪ 

মণি | (স্বগত ) এ দেখি বিষম ব্যাপার, বন্ধুর যেরূপ 

মনের ভাঁব ও ষে প্রকার উন্মন্ত হয়ে উঠেছেন, তাঁতে এঁকে 

বাঁচানই ভার; বিলোদিনীর পিতা যে প্রকার পিট্পিটে 

লোক, হয় ত এ কথা শুন্তে পেলেই কোন না কোন গ্রকার 

বিপদ ঘটালেও ঘটাতে পারে, অথব। গোপনে প্রথানুসারে 

কম্যাটীকে অপর পাত্রে দান করতেও পারে, বাই করুক 
রদিকেই বন্ধুর বিপদ্, আমি এখন কি করি? আমার এ 

ভয় শঙ্কট, বন্ধু থে প্রকার উন্মত হয়েছেন, এ অবস্থায়, 

তাকে বুঝাতে গেলে আরো বিপরীত হয়ে দাড়া য় (ক্ষণেক 

চিন্তা করিয়া ) এখন যুক্তির আবশ্যক করে, বন্ধুকে আশ্বাস- 

বাক্যে সান্তনা কর! যাঁক্, শেষ অদৃক্টে যা থাকে হবে! দোষ 

নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যে ) বন্ধু তুমি স্থির হও, এ 

বিষয়ে চিন্তা কর না, যাতে এ কায হয় আমি তাঁর উপায় 

কর বো। 

উভ 
সী 

তং 



খু ,. উস্মুলিতা লঙ। নাটক । 

ছিজেন 1 (চক্ষু মুছিতে মুছিতে ) সখে, তোমার কথায় 

আমার মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হলো; তোমাকে অধিক 

আর কি বল্ব, বিনোদিনী বিনা আমি এ জগৎ শুশ্য দেখি, 

জগতে কাহারও উপর আমার মমত। নাই, কেবল 'একমাজ 

মমতাস্ছল বিনোদিনী! (মুখ তুনিয়) দেখ ভাঁই আমি বিনো- 

[দিনীর মন বিশেষরূপে পরীক্ষা করেছি, সে আমার গ্রণয়ের 

একান্ত পক্ষপাতিশী, আমার সঙ্গে বিবাহ তাঁর পণ; কিন্তু 

ভাই যেমত আমাকে আশ্বস্ত করলে, তেমনি পুনরায় থেন 

আমাকে নিরাশা-সমুদ্রে ভাসিয়ে দিও না, সখে! তোমার 

যত্ন ভিন্ন আমার আশা কখনই ফলবতী হবে না। 

নেপথ্যে গীত । 

চিতাশৌিলিআহ খেক) | 

দিবা অবসান হলো আইল শুখ-্যামিনী ॥ 

গছ্িনী মলিনা দেখে বিকসিডা কুমুদিনী ॥ 

আসিতেছে বিভাঁবরী, লয়ে লন্বযা সহচরি, 

তিমির বলন পরি ঢাঁকিয়ে বদনখানি। 

দখি নিশ। আগমন, জীব জন্তু অগণ্ন, 

আনন্দেতে নিমপণ» বিরহিণী উন্মাদিনী। 

মনি। খে! তোমার জন্য আমর জীবন পর্য্যন্ত পণ 

এ শুন দেবাঁলয়ে স্বায়ংকাঁলীন আরতি ও সঙ্গীত হচ্ছে 
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অর আমাদের এখানে থাকা উচিত নয়, চল বৈঠকখীনায় 

গিয়ে বদি 

দ্বিজেন । (দীর্ঘ শিশ্বাস ত্যাগ কপিয়। ) তবে তাই চল । 

। উভয়ের প্রস্থান । | 

(দতীয় গভাঙ্ক | 

চিপ জঞগজযোদারখজ 9 পআনিহটির৮ ও প্রানের রিউআকগগাসাকাজ সি 

গোবিন্দপুরস্ছ-“নুপেক্জ্রায়ের অন্তঃপুর 

কমলা আমীনাঃ মনে রম] দণ্ডায়মানা । 

কমলা । মনোদিমা, তুমি দ্িজেশকে আজ আহার বর্তে 

আসতে দেখেডিলে ? 

মনো । নামা) আঁজ দ[দাকে এথনও দেখতে পাইদি 

কেন? 

কমলা । (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে) আর তোমার দ।দার 

কথ দ্রিজ্ঞামা কর কেন, এমন কাল তাঁর শরীরে ঢুকেছে, 

যে অমন মোণার বর্ণ বাছার এককালে কালি হয়ে যাচ্চে ! 



5২ উন্মুলিত। লতা নাটক | 

মনো কেন মা দাদার দশা এমন হচ্চে? আামি প্রায় 

দেখতে পাই দাঁদ! বাগানে বমে নিজে নিজেই কি বকেন। 

কমলা । আর বাছা, এটাই তে! রোগ, নয় তো আম।র 

যু্পাতি আর কিসে বল? 

মনে।। মা! আমি তো এর কিছুই নুষ্তে পার্চি না, 

দাদার কি কোনরকম বায়ুরোগের সমষ্টি হয়েছে নাকি । 

কমল।। বাছা! রোগ পিড়ে হলে তাঁর চিকিৎসা 

চল্তো, আরাঁমষও হতো, এ বে সর্দধনেশে রোগ মা, এর 

বদদীও নাই, চিকিৎ্সাও নাই থে আরাম হবে, এর বাবসা! 

রোগীর কাছে (কপালে হাতি দিয়া) বাছা! এ সব আমার 

অদ্রেষ্টের গুণে ঘটেছে, কোথায় ছেলের বিয়ে দিয়ে বো 

শিয়ে ভৃখি হবে, তা না হয়ে বিধাতার এমনি বিড়ম্বনা যে 

এখন বাছাকে না হারাই । (রোদন ) 

মনো । মা তুমি কাদচো কেন, দাদা কি বিয়ের জন্মে 

অমন করে বেড়ান, তা বাবাকে বলে কেন বিয়ে দাও না; 

মা তোমার পায়ে ধরি খুলে বল ন। কি হয়েছে? (পা ধরিতে 

উদ্যত) 

কমলা । স্থির হমা বল্চি, (চক্ষু মুছিয়া) তোমার 

দাঁদা যাঁদ [বিয়ে করতো তা হলে কি আঁর আঁমি এমন করে 

কীদি, তোমার দাদার ইচ্ছা (নিকটে গিয়া কর্ণে কে 
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বলিয়। প্রকাশ্য যু) দেখ মা, যেন ঘরের বথ। পরে না 

শোনে। 
মনো। (সিহরিয়া উঠে) ্ি মা, এ সর্বনাশ | 

কোথা ইতে হলো? আর দাঁদাই ব! রি করে দেখ 

লেন? সে মেয়েটা স্থন্দরি বটে। 

কমলা । বেটাছেলের আবার দেখবার অন্ডাবঃ সেই 

বাঁশ দেখাই কাল হয়েছে মা। 

মনো । তাঁ যেন দ্রেখলেন, কিন্তু মৌলিকে মৌলিকে 

এ কাজ কি করে হবে, আর তারাই বা দেবে কেন? একি 

দাদ বোঝেন না? 

কমলা । তা বুঝলে কিআঁর আমার কপাল এমনি 

করে পোড়ে; শুনেছি সে মেয়েটার নাকি মত আছে । 

অনে। (বিম্মিতভাঁবে ) বল্ কি মা, তোমারও কি 

বুদ্ধি স্রাদ্ধি লোপ পেয়ে গেল নাকি, বাপ মায় ঘর বর দেখে 

বিয়ে না দিলে কি কখন ভদ্রলোকের ঘরের মেয়ের নি মজের 

মতে বিয়ে হয়ে থাকে, তা! হলে স্বয়ন্বর উঠে যাবে কেন? 

ও কথা আর কখন বল না মা । 

কমলা । কি জানি বাছা; যা শুনেছি তাই বল্লেম, 

কিসে কি এত বুঝি না। তোমার দাদাকে দেখে আরো 

আমার বৃদ্ধি শুদ্ধি লোপাপত্তি হয়েছে। 



5৫ উদ্মুলিতা লগ নাটক | 

মণো। এ কথা বাবাকে কেন বল না, তিনি যা ভাল 

হয় কোর্বেন; শাসনে হোক, আর বুঝিয়ে হোক, করুন 

গে! ডাগর ছেলেকে বোঝান কি তোমার কাজ, বাবাকে 

লা তিন্ন এর অন্য উপায় নইি। 

কমলা । (উদ্দেদুটি কারয়া যোড় হস্তে ) ম। মঙ্গল- 
চণ্ডী মঙ্গন করুন, আঁমার িজেনের মন ভাল ছোঁক, আমি 
যোঁড়শোপচারে মায়ের পুজা দেব, (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে) 
আমিও তাঁকে জানাবো বলে রয়েছি। দেখতো মনো, 
বেলা কত । 

মনো । মা সন্ধে হয়ে এসেছে, কথায় কথায় কিছু 

জানা মানননি। তা কাপড় কাঁচিতে যাঁবে না ম।; রাঁত্রী হলে 

এর পরে কি করে যাবে। 

কমলা। তাইতো মা চল ঘাটে যাই। 

। উভয়ের গ্রস্থ।ন।] 

€(পটঙ্গেপণ |) 



দ্বিতীয় অস্ক। 
১ ১১১১ 

গ্রাথম গভাঙ্ক | 

০০১১১১১৩৬১১ 

গোবিন্দপুরস্থ-জয়রাম মরকাঁরেৰ অন্দর ঝটী। 

জর়রাম দণ্ডারমান ও মোক্ষদাৰ জাবেশ। 

জয়! দেখ,কল্য সেণশ কন্রাজ মহাঁশয়কে এত অনুনয় 

করে আমাদের বাটীতে একবার পদার্পণ করতে অনুরোধ 

করে এলাম, কৈ এখন তো ভার ছায়! দেখতে প।চ্চি না ? 

এই জন্যেই বড় লোক ভিন্ন ম্ধ্যবিভ গুহস্থেরা ঘেন মন্ইা- 

শয়নে ডাঁকৃতে চায় না; পাছে না এসেন, এই সন্দেহ করে 

আঁমি শেষ আমাদের পাড়ার ডাক্তার বাবুকে আস্তে 

অনুবাদ করে এসেছি। কিন্ত ডাক্ত।র বাবু নিশ্চয়ই আঁস্- 

খেন তিশি অতি সজ্জন, একপ লোক প্রা দেখা যায় ন। 

( চিন্তা করিয়।) হয় তে! আমার ভ।গ্যক্রমে দুই জনেই 
ভাতে পাবেন, তা হলে উত্তম হয় উভয়মতে ব্যবস্থা ও 

রে।গ নির্ণয় হতে পাঁর্বে। 

মোক্ষ। যখন বিশেষ করে বলে এসেছ, তখন ভারা! 

অবশ্বাই আদ্বেন ; কিন্তু আমার কাছে বিনোদিনীর কোনু 
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রোগ বলে বোধ হয় না; অথচ মেয়ে দিন দিন শুকিয়ে 
যাচ্চে, অর্দ। শুয়ে খাকৃতে ভাল বাদে, খেতে চায় ন্ 

আর যেন নর্দদাই অন্যমনস্ক ও মুখখানি অন্ধকার | 

জয়। রোগ নয়, তবে এরুপ হওয়ার কারণ কি? 

প্রকাশ্যে তো কিছু দেখ! যায় না, অথচ উপদ্রব গুলি 

রয়েছে । 

মোক্ষ। (চতুদ্দিক্ দেখিয়া) আমার বেশ বোধ হচ্চে 

ভন্য কিছু নয়; তবে মেয়ে বয়স্থ। হয়েছে, এদ্রিকে বিবাহ 
কাল উপস্থিত, তাতে আমাদের ততো উদযোগ দেখতে 

পচে না, সেই জন্যেই এতটা ঘটচে! এক কথ! বলে রাখ 

লেম শেষ মিলিয়ে নিও । 

জয়। ( বিশ্মিতভাঁবে ) বয়স্থাঁ বল্্চো কাঁকে ? বিমো 

দিশীর আবার বিবাঁহকাল, ও বে কালকের মেয়ে, কতই বা 
বয়েস হয়েছে । 

মোক্ষ 1 (ঈষৎ হাস্য করিয়া) বল কি এখন যে 
কলিকাল; আট নয় বছরে সব ছেলের মা হচ্ছে, তাতে 

সেটের কোলে শক্রর মুখে ছাই দিয়ে, বাঁছ। আমার এগাঁরে! 
পেরিয়ে বারোতে পা দেবে । 

জয়। তাইতো! বিনোদিনীর বিবাহের একপ্রকার ঠিক 
করে রেখেছি এখন শুভদিনে পত্রাপত্র হয়ে বিবাহ হলেই 
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হয়। মে কথা তোমায় ধানাৰ বোঁলে তাই 

মোক্ষ। (আহলাছে) মেকি বরপাত্র কোথায় পেলে, 

কবেই বাঠিক করলে, তারা কোনে না দেখে কি অমনি 

বে দেবে? 

জয়। বরপাশ্রটা বেশ পাওয়। গেছে, গ্রামের মধ্যে) 

আবার ঘর ও ভাল; একাছদে বন আমাদের 'আধিক্যভ।! 

আছে । 

মোক্ষ/! (উহশ্তক্য সহকারে ) খুলেই বলনা বর্-পাঁজ্ঞ 

কে, কত বয়ন ও দেখতে সুত্তে কেমন) (ব্যস্তভাবে) 

গহনা পত্র কি দেবে, আর যত হক না হক; গা সাজ!ন 

পোনার গহনা চাই । 

জয়। (হাস্যকরে ) ঠিক বলেছে! গহৃন। হলে আর 

কিছু দেখতে স্থন্তে হবেনা, এটাই আগে চাই। (চুপে 

চুপে) ভূমি পাত্রটাকে বেশ চেন ও অবস্থাও জান, পরি- 
৮য় দিলেই বুঝতে পার্কে । 

মোক্ষ। এমন পাত্র কে, বলইন ছাই এত ঘটক।লি 

কেন; লক্গ কথ! কি আমায়দিয়ে পোরাতে চাও নাকি ? 

জয়। (আস্তে আস্তে) পাত্রটা আমাদের রামলাল 

বোসের পুত্র কেশব লাল, কেমন এখন চিন্লে তো? বল, 

কেমন ঘুর বর ও মনের মত জাঁমাই হনে কিনা । 
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মোক্ষ । € আহুলাদে ) বেশ হয়েছে বেশ হয়েছে তবে 

আঁর একাধ্যে বিলম্ব করা উচিত নয়, আঃ বাঁচ.লেম, এখন 

নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, এঘরে মেয়ে দিলে বেশ সুখে থাকবে 

ও দর্ববদ1 দেখ তে পাবে, নচেৎ ফোন দেশে হতো, কালে 

ভদ্দে দেখা হতে! কি না সন্দেহ । 

জয়। - দেখি সেন মহাঁশয় এসে ক্কি বলেন, তাই বুঝে 

দিন ধাধ্য করবো । 

নেপথ্যে । সরকাঁর মহাশয় বাটাতে আছেন কি? আমি 

ডাকৃতার এসেছি । 

মোক্ষ। এ শুন ডাক্তার বাবু তোমাকে ডাকছেন 

(ব্যস্ত ভাবে) তবে আমি ঘরের ভেতর যাই তুমি ওক্চে 

বনিয়ে শেষ বিনদিনীকে দেখাবে । (প্রস্থান ) 

জয়। (বিনীত ভাবে) ডাকৃতার বাবু বাড়ির মধ্যে 

আস্ন। 

( ডাকৃভারের প্রবেশ।) 

জয়। বস্তে আজ্ঞা হয় ডাঁকৃতাঁর বাবু (আসন গ্রদ[ন) 

ডাকৃ। (উপবেশন করে) সরকার মহাশয় এবাড়িতে 

কাঁর অন্থথ হয়েছে? 

জয়। আজ্ঞে আমার জেষ্া কম্তের অস্তখ হয়েছে । 

ডাক। ভেরি গুড়. “৮৪ ৪০০? তবে একবার দেখা 
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আবশ্যক কর্ছে, চলুন কোথায় ধেতে হবে (উঠিতে উদ্যত ) 

জয়। একটু অপেক্ষা করুণ কেথাও ঘেতে হবে না 

এইখানেই আঁনাচ্ছি। (নেপথ্যে বেহরার শব্দ ) 

ডাক। পালকি চড়ে কে যেন এই দিকেই আস্ছে। 

জয়। (উঠিয়।) এইষে সেন কবিরাজ মহাশয় ও 

আগত হুলেন। 

! কবিরাজের প্রবেশ ) 

জয়। (হাঁত যোড়ে) কবিরাজ মহাশয় আঙ্ুন, বসতে 

আত হক 

( অঙ্গুলীর দ্বার। আসন দর্শান ) 

কবি। ( উপবেশন অন্তে আগত) ছু! এখানকার 

লৈক্ষণড। কি, ইযে বুদ্ধির অগৈম্য ; এ একজন হৈমপতী, 

আবার গীটে গীটে আমাকে ও আঁন্চে, অমন মর্দভোদি 

পীর। কি? এডা দেখচি বু সৈন্যাসে গায়জন নষ্ট । অথন 

বিধি এই, ঘাঁতে বৈদ্যশঙ্কব না দাঁরাঁয় ( প্রকাশ্যে) দেখেন 

হরকাঁর মোশায় এ গুহ মর্দ খানা কি, (ডাকতারের প্রতি ) 

হৈমপতী বাবু! এব্ষিয় আপনি মনে কিছু দিধা করবেন 

না, আমি হরকার মেশায়ের সহিত দুইড1 নিদান ঘৈটীত 

কথা কইবের চাই । 
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ডাক। সেম মহাঁশয় আপনি নির্ধিবন্বেই বলুন তাতে 
আমার কোন ব1ধাই নাই, আচ্ছ। কালরাজ মহাশয়, এখন 

ব্যবমাদি কেমন "চল্ছে £ 

কবি। অয় মোশায় উচ্চ গিরিমাজ্রেই পবন স্পশ 
কের্যা থাকে, অস্তার উদর কি 'অপরিপুর্ণ থাকে, ইডা ব্যক্তি 

মাত্রেই অমথা অস্বিকার কোঁরবেন না। হক্ুলি ভণমানেৰ 
আত, এ যে বলেণভ্কুলি তোমার ইযচ্য' 

তাঁব| তুমি)” তা বাপু যদিণি পাচ বৈচ্ছর টি মাত্র 

মাইটা কালিজে পৈর্যা চিকিৎস্যা সাস্ত্রে পে অইয়্য। 

রি নি? হী 

রি 

জামাগর অন্নে দুল! দিভে পারতো তা আছে নিদান 

জনে ফেল|যে দিতাঁম ; দ্ুইড! মর। চিরা ফাঁরা কোৌর্লে 

চিকিৎসায় পারিপাঠ্য জন্মে না মরা লঘু অয়? এসব 

বলিইধা কারে বোঝেই বাঁ কোন বাই । ইজাষগায় 

আমীগর মনের ভাব আঁব বিদ্েত্র দৌর আমাগর মনেই 

রৈল; এ যে বুলচে “ইতর তাপ বিতর নৈতা!নি 

যতেচ্ছাঁয়া, তানি সহে চতুঃরানন ক গত্য নিবেদনমূ 

সিরষি মাঁলিখঃ মালিখঃ মালিগ? ৮1 এ শ্লোক1ক বইথ্য 

হইবের, এযে অবইর্থা (নব্য গ্রহণ ) 

ডক । মেন মহাঁশষ আমরাতে! মংস্কত জানি না, 

এটার অর্থ কিব্যাক্ষা করুলে ভাল হয়| 
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কবি। ওরে বাপু খ্যাক্ষা করণের সময় অপেক্ষা করে, 

ণশ্রচ ও চরকওনিদানঘটিত প্লোক অধিক সাময়িক ; অথন ঘ। 

বুলি। হরকারমোশায়, পিরাটাই কি জার ব্যক্তিটাই ব| 

কেডা, ইহানে নৈয়। আসেন নয় চলেন ইতি বিলদ্ে ন 

কার্যমিদ্ধি। 

জয়। মহাশয় আমার জ্োষ্ঠা কনের অস্থথ বের 

হযেছে, এদিকে বিবাহের সকলি উদ্যোগ কেবল অসুখের 

তরে বিলম্ব হচ্চে, তা দেখুন আগে রকমখানা কি (উচ্ৈ- 

স্বরে ) মা বিনে।দিনী একবাব এই দিকে এস তো । 

বিনদিনীর প্রবেশ । 

ডাক? (হস্ত ধরিযা) সরকার মশায় এর জবর হয় কি। 

জয়! আজ্ঞে কৈ স্পষ্ট জর তো হয় না। 

ড|ক। জ্ল্র।ইট 4*117181%" দেখিগা একবার জিবট। 

দেখি । (দিব দর্শন) ওহো হিযার লাইজ দি পেক্ট 
1091109170০ 10.০19” অবশ্ঠই জ্বর হয়। € পেট টিপিয়া) 
লাগেকি? 

বিন। (মস্তক নড়িয়া) না 

ডাকৃ। হেল্লো, হাউ ইজ দিছ? নে! লিবার কম্গ্েন। 
017]19 ০ম সি জি? 8০100 00৮10147 (সজোরে পেউ- 

৮ টেপন), ,. , ল)-২) ) 
এ. এ রহ 2257551 ন 
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বিনো। উহু হুবড়লাগে। 
ডাকু। ছু দেয়াব ইট ইজ, “1৩75 1৮ এই ঘে লিখার 

হয়েছে, সরকার মশায় স্বরও আছে, কবিরাজ একবার নাহয় 
পেট্ট! টিপে দেখুন। 

কবি। (আন্তরিক রাগতভাঁবে ) ইয়ার পর আরবাঁর 
টিপ্তে অইলে নৃুইতন একখানি সর! আগবার চাই। টিপে 
মাইরে ফেলে শেষ চিকিতসা করমু কারে লৈয়া, (ক্গ্রপর 
হইয়া) দেখি মা হাস্তখানা। (বিনোঁদের জড়সড় হইয়া! 
ইস্ত প্রসারণ) ভয় কি মা আমিটিপ্মুনা (হস্ত দেখিতে 
দেখিতে ) “চিন্তাঃভবরে। মনুষ্যাশাহ»” এযে বায়ু বা পিতপ্লেক্স- 
ঘৈটিত স্বর, ইয়া! কিছুই উপলব্ধি অয় না, ইয়ারে বলে 
আইন্তরিক চিন্তাঁঘৈটিত 1বষখ জুব, ইয়। জুরে নারির 
গইতিক হকল সময় সৈম্যক থাকে না, কখন বা প্রখর 
তাঁপে নারির অন্তর পর্য্যস্ত ভলাইয়া ফেলে, কখন বা 
স্সিপ্ধভাবে রাখে যথা ১৭ 

“ ছু্ঘলৈস্থয প্রবলা নারি সা নারি প্রাণঘাইতিকা |” 
জয়। (উতৎকঠিতভাবে ) সেকি কবিরাজ মহাশয় প্রাণ 

ঘাতিকা কি বল্চেন। 

কবি। (বিরক্তভাবে ) আঃ এমন অব্যাচিনের আতে 
পোর্চি, আরে একি তোমার আমার পৈক্গে না রোগীর 
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পৈক্ষে, অন্বার্থ যখ। ;-দুর্ব্বলস্য কি না দুর্বধল জনের যদি 

ইয়ার ন্যায় প্রধলা নারি অর্থাৎ গৃহিণী অয় তা অইলে সেই 

জন দুর্বধল জনের প্রাণথাইতিক। দ্বরূপ দীরার, ইয়ার 

ব্যবস্থা রৈচে ওষুদি রৈচে তার ভয়ের কারণ কি। 

ডাক। (ক্রোধে দর্খায়মান হইয়া) ড্যাষ্ টুদি 
ফর্নথিং রাউ, 6110২103810 000 0970080102৫ মিছে 

গোলে থাক্তে চাইনা ( বেগে শ্রশ্থ।ন ) 

জয়। (ব্যস্তভাবে) ডাক্তার বাবু একট! বখা বলি 

ফিরুন ফিরুন | 

নেপথ্যে । বাড়ি গিয়ে দেখা করবেন । 

জয। (বিমর্শভাবে) তাই তো! মহাশয় ড।ক্তার লৌ- 

কট! চটে গেল ত1-- 

কবি। আরে যাইবার দাও, হধু রাগে যদি পারা ভগ্স 

অইতো তবে আর না অইতো। কি (উঠিয়া) ৬বে অখন 

'আসি পরে বাসায় যাইয়। পুঁথি দেখ্যা তোল্ ও ওযুর 
ব্যবস্থ। কর্মু। মা অথন গরে যান। 

(বিনেখদিনীর প্রস্থান) 

জয়! যে আজ্ঞ! মহাশয় আমি বৈকালে বাঁসায় দেখা 

করবে (হস্তে একটা দর্শনি দান ) 

কবি। (রাগত হইয়া) একি ঘোশায় এতদুর আইস্যা 
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কি কেউ এক টাহ। দর্শনি লয়, ইয়! কি গ্রকাঁর বিবেচন 

অইল, দেখুছেন সঙ্গে সঙ্গে একখানা পাল্কিও আছে 
ওরা কি আর.-আমার সাতে থাইকিয়া বেগার খাট্ছে। 
ত। আমি কিছুই চাইনা, তোমার বাড়ি অমনি না হয় 

দেখ্যা গেলমি। 

জয়। . ( ইঘৎ হাস্যভাঁবে ) তা এত অনুগ্রহ কি হবে। 

কবি। (সকোপে) আরে নাও নাও, আমাগর 

আন্বার কালে তখন বর যত্, শ্যাঁষ রক্ত ন1 হাগায়। ছাকে 

না মোশায় রাখেন আমি চাই না। 

জয়। কবিরাজ মহাশয় আমি গরিব, এখানে দয়া ভিন্ন 

অন্য উপায় নাই তবে আমি পান্কিভাড়া না হয় আট আনা 

দিচ্চি। 

কবি। (অগ্রসর হইয়!) আরে তাই দেও, ইয়ার 

জন্যে এত কথার কাম কি, আমরা ব্যবসায়ি মনুষ্য পয়সা 

পাইলে বড় খুশী (দর্শনি গ্রহণ ) 

[ উভয়ের প্রস্থীন। ! 

হাপ্জ্ররায়ের প্রবেশ । 

নৃগ 1 (গৃহে প্রবেশ করিয়া) একি কাকেও দেখতে 

পাচ্চি না কেন, আজ অনেক কায ফেলে মধাদারিক কার্য্ের 

বন্ধন করবো বলে বাটার মধ্যে সকাল মকাল এলাম, 
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কন্ত গৃহিণী এখনও আল্চন না কেন? যোধ হয় খাবা 

প্রস্তুত না হয়ে থাকবে, আচ্ছা তাই যাছ'ক, মনোবমাই বা 

কোথায় গেলে, সে প্রত্যহ এসে কত কথাই 4ছজ্ঞাসা করে, 

কিন্তু আজ তাঁকেও দেখতে পাচ্ছি না কেন, আজ এ পরিজে। 

যেনোক আছে এমত বোধ হয় না এর কাবণ কি, ভ্রাল 

একব।র ঝিকে জিচ্জাসাই করি নাকেন (উচ্চৈষ্ষরে-) গৌবণি 

কোথা রে এই দিকে একবার অ।ফ ত। 

শেপথ্যে 1 (বামাস্বরে ) গৌরবী ঘরে নাই, এই কজ 

'্ণ বাহিরে গেছে, "পনি একটু বন্তন মা গাবার নিয়ে 

গাচ্চেম। 

নৃুপ 1 (অন্রচ্চৈঘঘবে ) এই যে মনোরমার কথ। শুন্তে 

"চি, বোদ হয় কোন কাম্মে ব্যস্ত আছে নৈলে এখনি ছুটে 

ঠাসা! (প্রকাশে ) গৌরব এখন কেন বাহিরে গেল, কখন 

গস খাবার আসুন করুলে (পশ্চাতে দৃষ্টি করিয়া, এই থে 

বন্তে না বল্তে গৌরবীও এসে উপপ্রিত | 

( শেবাপ্র প্রবেশ । ) 
শপ । কোঁখাঁষ গেছালি রে গৌরী?! ডেকে ডেকে 

উত্তর পেলুম না কেন? 
শপ পি পিশপা স্ কপি পা পিতা পলির আস্ত | পপি সপন পপ পলা | পক পাশাপাশি পীর উজকলি 

ভ্রম সংশোধন---২৪ পৃষ্ঠ।র ১৬ পুক্তির পর “ দ্বিতীন্ন অঙ্ক, দ্বিতীষ 
দীর্ভ।ঙ্ক +? পভিতে হইবে | এবং ১৭ পুংক্তিতে এন্যপেম্্ রায়ের প্রবেশ» 
পরিবর্তে *হ্কপেজ্জ াযের তোজনাগীর ৮ হইলে) 
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গৌর। আমি বড়বাঁবুকে পান ও জল দিতে গেছলুম, 

(আসন প্রস্তুত করিয়! ) আপনি বস্থণ। 

নৃপ। আচ্ছা! আমি বস্ছি, তুই খাবার আন্তে বল্। 

গৌর! বোধ হয় এতক্ষণ হয়ে থাকবে যাই দেখে 

আনি। 

 প্রস্থ।ন 1) 
ভোজনপাঞ্জে হস্তে কমলাব প্রবেশ । 

নৃপ। (শ্বগত ) গৃহিণীর যুখ এত মলিন দেখৃচি কেণ, 

ব্যাপারখান।া কি? বুঝি কাদ্ধ সঙ্গে ঝকুড়া কলহ হয়ে 

থাকৃবে ;--না না, কার সঙ্গেই ব। হবে, ( গ্রকীশ্যে) এতক্ষণ 

কোথায় ছিলে গা, খাবার প্রস্তুত হতে এত রাত্রি হবার 

কারণ কি? 

কম। (ভোঁজনপাত্র রেখে শিন্নবে অবস্থিতি |) 

নৃপ। (আহীর করিতে করিতে ) একি আমার কথার 

উত্তর দ্িচ্চ না যে, বলি কাপের দফা সেরে বস্লে নাকি ? 

(উচ্চৈ৫স্বরে ) শুন্তে পাচ্চ না কি বল্চি, কথার জবাব দেবে 

না বুঝি? 

কম। (মজলনয়নে অধোঁমুখে অবস্থিন্ভি ) 

নুপ। (ব্যগ্রভাবে ) খুলেই বলনা কি হয়েছে; আমার 
নিকট গোপন কর্চো কেন; কিসে এমন ক্ষুণ্ন হয়ে বেড়াচ্চ 
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ভেঙ্গে ন্ বলে কি করে জান্বো, কার সঙ্গে এমন ঝকৃড়! 

৪ কে আজ পুড়ে মর্বে বলে এ জ্বলন্ত অনলে হস্তক্ষেপ 

করেছে? দ্বিজেন কিছু বলেছে কিম্বা বিরাগের কোন কার্ধর 
করেচে নাকি প্রকাশ করে বল না, (ক্রোধে) বেই তোমার 
রাগের ভাজন হউক না কেন, আমি শপথ করে বল্চি এই 

দণ্ডেই সেই পাঁপাত্মার উচিত শান্তি দিব, ভূমি স্পষ্ট করে 

বলই নাকে সে (উঠিতে উদ্যত ) 

কম। (ব্যস্ত হইয়া!) উঠনা উঠনা কর কি, স্থির হয়ে 

জল খাচ্চ খাও না; কেউতে! আমাকে কিছু বলেনি যে তেজ 

করে উঠে যাঁচ্চ (অল্প রোদন করিতে করিতে ) আমি আমার 

নিজের জ্বালায় পথ পাচ্চি না, তাঁর উপর এ আবার কি! 

নুপ। আঃ খুলেই বল না কি হয়েছে? সুধু কাদূলে 

কি সার্বে। 

কম। (বিষগনভাবে ) খুলে আবার কি বলবো, কেন 

তুমি কি বাড়ির কেউ নয় যে ঘরের খবর রাখ না, ঘরে কিছু 
সাতট! পাঁচটা ছেলে পুলে নাই, সবে একটা ছেলে, একটা 

মেয়ে ; তারা আছে কি নাই এও জান ন!? 

নুপ! কেন কি হয়েছে? সৃসান্তট! লেই: বল না। 

দিজেনের কি কোন অস্থখ-- 

কম। (ব্যস্তভাবে) বালাই ও কথ! বলোনা! ডাগর 
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ছেলে বিয়ে ন | দিলে যা হয়ে থাকে তাই হয়েছে ( কর্ণের 
নিকট মুখ লইয়া বল! ) 

নুপ? (মুখ রাই লয়ে) এত গোপন কথা কি যে 

কানে কানে শুন্তে হবে; তুমি বড় বড় করে বল নচেৎ 
আমি শুনতে পাবনা | 

কম ।' কানের মাথা কে খেয়েছে দেখদোখ, এখন কে 

শুন্তে পাচ্ছেনা ; তুমি না আমি, কে বলনা? 

নৃূপ। আমিই শুন্তে পাচ্ছিনা; এখন তুমি বল দেখি 

বিষয়টী কি। 

কম। (চতুদ্দিক দেখে ) ও পাড়াঁর জয়রাম সরকাছেও 

মেয়ে বিনোদিনীকে বিবাহ করার জন্যে দ্বিজেন পাগল হয়ে 

বেড়া, ছেলে না খেয়ে না ঘুমিয়ে একবারে দিন দিন 

স্থকিয়ে যাচ্ছে, বাছার মুখ খাঁনি ভেবে ভেবে এত টুকু হয়ে 

গেছে। 

নুপ। ঘেতাকে কি করে দেখলে? 

কম। সেই রাশ দেখতে গিয়েই এতটা ঘটেছে 

নাকি! ( দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগকরে ) এখন কি হবে তা 

নৃপ। (ভোজন সমাগত করে সজোধে । নরাধম পার 

এই করে আমার মুখ হাসাতে বসেছে, একথা প্রকাশ হলে 

কি ভাঁর আমার মান মন্রম থাকবে ; না, লোকের কাছে 
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মুখ দেখাতে পারবো, একি তার বিদ্যাভ্যাসের ফল, ওঃ 

পাঁপাত্বার এ বোধ হলোনা ঘে মৌলিকে মৌলিকে কখন 

কার্য হয় না, একথা তুমি এত দিন বল নহি” কেন, তাহলে 

বেদ শাসন করে দিতেম। 

কম। আমি কি জানি, ন| আমায় ২ সধ কাক জানিয়ে 

করে, তবে আঁজ তাঁর বন্ধু মশিলাঁল এসে আমায় বল্লে মা 

এই অব ঘটনা উপস্থিত, এই স্ময় হতে" তোমরা চেষ্টা কর 

নচেৎ অনিষ্ট সম্ভাবনা, তা অমন করে শাসন করতে গেলে 

বরং বিপরিত ঘট্তে পারে, আমার বিবেচনায় মশিলালের 

দ্বার'য় উপদেশ দিয়ে কৌশলে বাধ্য করতে চেক্টা কর্ 

নুপ। (গভ্ীরম্বরে ) আচ্ছা তাই হবে, ঢের ঢের 

ছেলে দেখা গেছে; তুমি এখন গুহ কাঁধ্য সমাধা করে 

এাসা আমি ফিরে আস্চি। 

(প্রস্থান |). 

দেপখোে । [শংস্সীত ॥ | 

রাঁশিণী বেহাঁগ- তাল আড় । 

কত স্াঁল! অহিবরে নয়নে হেরিয়ে ভারে। 

বিধি কি স্জিল নিধি বধিতে প্রাঁণে আমারে ॥ 

পরশীনে বুঝি তাঁর, প্রাণ রাখা হবে ভার, 

ঢু দরশনে যার। দহে চিত নিরস্তরে ॥ 
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বম। (বিষধভাঁবে) এ না দ্বিজেন গাঁন কর্ছে, 
আহা বাছ! নিজের মনের ভাব ঠিক ব্যক্ত কর্চে (দীর্ঘনিশ্বাস 
ত্যাগ করে) ত। একথা ওঁকে বলা ভাল হয়নি, হয়তো 
কেনি অনিষ্ট ঘটতে পারে, শেষে ঘে আমার অদৃষ্টে 
কি ঘটে তা বল্তে পারিনা; আর ভেবে কি হবে, যাই 
মণোরমাকে খাবার দিয়ে আদি । 

£ প্রস্থান ।) 

প্টক্ষেপণ। 



ভূতীয় অস্ক। 

প্রথম গভাঙ্ক । 

পিপাসা পাপা 

( জয়রাম সরকারের অন্তঃপুরস্থ বাগান) 

( বিনোদিনী ও গ্রমদা আসিনা । ) 

বিনো। (সখেদে) গ্রমদা, আর কেন আমাকে কাদ1ও, 

আমি কীদলে কি তুষি স্খি হও; ভা ভাই আমার এমনি 

অদৃষ্ট মে অসময কেউ কারও নয়! (দীর্ঘনিশ্বস ত্যাগ )। 

গ্রম। ওলে কেউ কারও নয় কিসে জান্লি। আর 

আমি তোকে কিসে কাঁদাচিলা? 

বিনো। তুমি নয়ত কে? সেই 'অবি কথাটা শোনবার 

জন্য যত খোসাঁমোদ কচ্চি, তুমি ততই আমাকে পরিহাস 

কর্চ এ রকম করে কোঁন এক দেবতাকে আরাধন। কলে, 

তিনিও প্রসন্ন হতেন। তা ভাই আমাকে কীদিয়ে কষ্ট 

দিলে ভাল হয়, তাই দাঁও। 

প্রমো। তুমি তৌমার নিজের বুদ্ধিতে কাদ, আমি 



৩২ উদ্মুলিত। লন! নাটক | 

কি ভাই তোমায় কাদাই? আমি তখনই বলেছিলে, 
ওনে! বিনোদিনী ওক।জ করিস নে। শেষ অনেক দুইএ ও 

যাতনা পেতে হবে। কুলবতীর স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে দুষ্প্রাপ্য 
কুষ্গম লোভে কণ্টকিত বনে পদক্ষেপ কর! উচিত নষ। 
কিন্ত তখন তুমি উন্মন হয়ে আমার কথায় কর্ণপাত ও কলে 

না; পিত! মাতাকে থে প্রকারে হয় সম্মত করবো বলে 
ছিলে, তবে এখন দিন রাত্রি কেদে দারা হলে কি হবে? 

কেউ ভেবে করে, জার কেউ করে ভাধে। তোমার ঠিক 
তই হয়েছে। ওলো এ কাজের রীতিই এই, ডা ভ।ই 
আমার দোঁম কি £ 

মীত। 

পাহাড়ি পিলু- পোস্ত! | 

সখি কেন ভ!ব আর! 

তখন শুনলে ন! ধনি বারণ আমর | 

তকণ যৌবনভরে॥ আমার কথা তুচ্ছ করে 

মন গ্রীণ দিলে ভারে, নাহি ভেবে সার ॥ 

বিনো। (রোদন করিতে করিতে) সখি। ও কথ! 

ঘলে আমাকে গঞ্জনা দিয়ে দগ্ধে মাল্লে কিহবে? ভর্দন! 
কল্লে তআর সারবে না। এখন যাতে সকল দিক্ বজায় 
হয় তাবই গ্রতিকার কবে আমাকে বাঁচাও, পৰে যত পার 



উতীয় অঙ্ক | ৩৩ 

গানকে গাল মন্দ দিও । সখি তোঁমর পায়ে ধরি, বলনা 

ককরে এলে । (পায়ে ধরাতে উদ্যত ) 

গ্রম। (কুজিম 81 আন্তরে খিয়) দেখ ভাই 
ডম বড় ত্যন্ত কৰতে লাগলে, এ বে বথাম বলে, ৫ চোর। 

ন। শুনে ধন্মে কাহিনী ৮ এ ভাই হয়েছে । কোথায় ও কথ! 

ভূলে যাবে বোলে এত বঝাচ্চি, তা ন। ভূলে ক্কেব্যাই খল্চে। 

বলনা ভাই বণন। ভাই কিকনে এলে (মমন ভঙ্গি বপিয়।) 

9াল। ও কটি মা ভুলে দিন বাতি বছে এ জপ কর, আমি 

ভাই চলে যাই (গমনোদ্যত ) 

বিনো। (ব্যস্তভাবে হস্ত ধারণ করিয়।) সখি! আমার 

| 
সস 

এ বিপদে তুমি তিন আমার কেহ সঙ্দ্ নাই। 

গ্রম। (ব্যঙ্জভাবে) ও রি বরো অমণে বাো, 

জনময় বলে আমাকে এক।পিনা বেখে চে যেওনা বোন 

ক 
নি রো 

তাঁর ঘরে বসে তেরো) ওলো জোর মদি অপঙ্য, আনে 

হসময় আবাব কার? আজ কাঁণ তোব একটা বলতে ছটো 

উপস্থিত এই শুনে এলাম | 

বিনো।? (আগ্রহ সহকানে) ই কি শুনে এলি বল্ 

না, ওলো এখন কোন কথা শুনলে গ্রাথে বড় ভয় হয়, গ| 

জানি কি সর্ধবনাশ হলো! 

গ্রম। ভয় হবেই তো “চোরের মন পুই আঁদাড়ে 
॥ ৫ | 



৩৪ উদ্মুলিভ। লঙ্ভ। নংটক | 

কি না? ন্যাকা ছুঁড়ি কিছুই বোঁঝেন না, ভাজামাঁচটী উল্টে 
খেতেও জানেন না (মুখের কাছে হাত নেড়ে) হ্যালা, ভাতার 

নিয়ে ঘর করতে পারিবি ভে1? না তাও আঁমাকে গিয়ে 
কোঁরতে হবে, ছু ডিৰ রকম দেখে গেছি আরকি ! (হাস্য) 

বিনে । মখি আর কেন ভালাঁও, কি শুনে এলে স্পট 
করেই বল না 

গরম কেন,এই ফোমবারে যে কেশবের সঙ্গে তোঁমার 

বে হবে, মায়ের মুখে শুনে এলাম; তা বেশ হয়েছে, এখন 

এ দুরূহ আঁশী ভাগ করে, মায়ের মতে মত দিয়ে, বিখেটা 
করে ফেল, যে আমিও বাঁচি তুমিও যন্ত্রণ! হতে রক্ষা পাও, 

ওলো! এ কাজ কি কুলবতীদের সাজে ? আহি তোকে সর্ধ্বদ। 

দেখে ভআস্ব | 

বিনো। (বিরক্তভাবে) এ কথা শোনাবে জান্লে 
কখনই জিজ্ঞাসা কর্তেম না, পোড়। কথা! শুনলে যেন 

আমার গায়ে আগুণ স্বেলে দেয়। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে) 

সেদিনও অমণি, মা, দেখবে বলে ছেড়াটাকে এনেছিল,বল্তে 

কি ভাই তারে দেখে আমার সর্ধশরীর ভূলে গেল, ইঃ 
তারে আব!র বিয়ে করুবে? ( দান্তে দত্ত দিয়ে) অমন বরকে 

ক্ষযাংরা মেরে জলে ফেলে দিই না। হ্যালাারা চাকরি করে 
তাদের আবার পদার্থ কি, চাকৃরি না ঝকমারি । 
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শ্রম। ওলো, ছি ছি, ও কথা মুখে আন্তে নাই, বিধি- 

লিগী কাজ, বদি তোমার কপালে তাপি সঙ্গে বেনলেখা থাকে, 

ও বাপ মায় বে দিলে তুমি কিঝ্র্বে ? 

বিনো। (সজলনয়নে ) শখি মন প্রাথ কিয্খন উচ্ছে 

তখন,য1রে তাঁরে দেওয়। যায়? আমার মন প্রাণ যৌবন সকলি 

ত দেই দিন তাঁকে অর্পণ করেছি, তবে আবার এ কথা ভুল্চ 

কেন; তুমি ত আমার মন বেশজান, মে এ গ্রাণমন্তে 

বিনোদিনী আর কাকে প্রতি অনুর্বাগিণ হবে না, (রোদন 

কবিতে করিতে) যদি পিতা মা একীস্তই গুভিদন্দি হয়ে, 

আমার আশাঁপথে কণ্টক দিয়ে, থভিরোথি করুতে চেফা করেন 

তাহলে নিশ্চয়ই জ।ন্বে (বক্ষঃস্থাণে হন দিয়।) এই বন্গস্থেন 

স্থতীক্ষ আঁম্ব বাসস্থান হয়ে মকল য্রন। হাভে মুদ্ হবে। 

সখিলো। আমার সর্দাঙ্গ অবশ হয়ে এসেছে, আমায় ধর ॥ 

( নয়ন মুদিয়া সখির কোলে অবশ্ছিতি ) 

গরম । (আগত ) আহা সখিন্র মন নিতাই দ্বিজেনের 

প্রণয়ের পক্ষপাঁতিনী হয়েছে, এখন বোঝাতে গোল আছে 

বিপরীত হয়ে দাড়াবে ; (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাথ কছে) পিধাত। 

কেন এমন সরলার কোমল জদয়ে প্রেম-কীটের বাসশ্থান 

হল? হাঁয় এ নিষ্ঠ'র কীটকে বহির্গত করতে গেলে নিশ্চয়ই 
কুক্তম মুকুলটা শুষ্ক প্রাণ্ত হবে, আমি এখন কি সরি" ফেপ্রকাঁর 



৩ উন্মুলিত। লতা নাটক | 

অবস্থা দেখছি তাঁতে সখির অদৃষ্টে কি আছে জানি ন। 

( গ্রবাশ্যে) সথি আঁশবস্তা হও, অমন হয়ে রৈলে কেন? আমি 

তোমার উপায় পা করে কি এমেছি £ 

বিনো। (ব্যগ্র হয়ে) তাই বলনা যে উপায় করে 

এহোচ, এজন্যে আঁম।কে তবে এত কাদাচ্চ কেন? 

প্রম। ও ভাই তোমার যে আন্ ধল্তে টান্ সয় ন। 

দেখুডি 1----ওলে।! 

এখনই এভ ব্যজ পবে কি হহবে। 

এক হাতে ছুই হাতি, যখন মিলিবে ॥ 

কুধ। গেলে হুহ হাতে? গেলী ভাল নয । 

মবুবেতে কাথশিদ্ি* জানিবে নিশ্চয় ॥ 

বিনো। আবার কেন ভাই অন্য কথা পেড়ে বস্লে, 
এখন বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে কাজের কথা বল । 

01 (চুপে ইপে) আমি তথায় যাবামাত্রে, দ্বিজেন 

চুটে এছ আমায় বল্লেন, “ প্রমদ। তোমার সখি কেমন আছেন 

বল, আহা আনি আব দেখ করতে পাঁরি নাই বলে তোমার 

সথি, আমার বিনোদিনা,আমাকে নিশ্চয়ই প্রব্ক বিবে- 

চন|করেছেন, না জানি যেই ইন্দবদনার কোমল প্রাণে কতই 

কষ্ট হচ্চে, হাঁয় আমি নিষ্ঠর ৮ 

বিনা । (স্বগত) আহা কি সৌলনূতা, কথাগুলি 
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৩৮ উদ্মুলিতা লতা নাটক | 

আঙ্গুবী দিয়ে বলে দিলেন “যদি এই সামান্য উপহার তোমার 
সখি গ্রহণ করেন ভবে বিশেন চরিতার্থ হবে।” তা এই লও | 

( অঙ্থরি প্রদান )। 

বিনে! (আঁহ্লাদে জাঞ্টীহদয়ে রাখিয়া) সখি অনোত 

লক্ষ দান অপেক্ষা তার সামান্য দান আদরণীয়। আহাকি 

স্রন্নর আহটা, যাঁর স্বভাব স্বন্দর তাঁর সকলি সুন্দৰ (হস্তে 

পরিয়া ) দেখ ভাই কেমন দেখাচ্ছে । (নিকটে গিযা) ত! 

বেশ উপায় হয়োচ, আমারও ইচ্ছা থে ত্রাক্ষমতে বিষে 

হয়ে ভারত আশ্রমে থাকবো, শেষে যাহয় হলে; তা সখি 

ওই ফালিবাড়িতে কি পরশু যেতে বলেচেন ? (চতুদ্দিক 

দেখে ) তবে আবি এ কাঁজে বিলন্গ কর! উচিত নয় । 

প্রম। হ্য।লা পাচ্ছি চড়ে জেই কারা এসেছিল? ভ।ই 

কথায় কথায় জিজ্ঞানা করতে ভুলে গেচি। 

বিনো। সেদিন আমার অস্থখ হযেচে বলে বাঁধা 

ডাক্তার বোদ্দি এনেছিলেন, তা ভাই একি ঘগার্থ রোগ মে 

দেখ! মাত্রেই চিনে ফেল্বে, কিন্ত ভ।ই বৌদি বেটা আকে 

অঙ্কুদ্দে কতক কতক বলেছিল যে টিন্তাম্বর। 

প্রম। আঃ কপাল, এই জন্যে ডাক্তার বোঁদি? রক্ষা 

পেলাম ভাই, বালাই তোর কেন বোঁগ হবে? শত্রুর হকণ1। 

( নেগধ্যে । ওপো! বিনোদশী বাড়ী আয়না। ন্ছ্যে হয়ে 



তৃতীয় অস্ক। ৩ 

এলো, এখনও পোঁড়! গল্প কি ফুরায় না; বাড়ি এসে বথ! 

বাতত। হয় ন! কি? এখন বাড়ি আয়। 

গ্রম। (ব্যস্তভাঁবে) চল ভাই তোমার মা কত ঝকুড়া 

করুচেন। 

বিনে (অনুচ্চঙ্গারে ) বেশি দিন আর মাকে বোৌকতে 
্ি 

হবেনা, সেই দিনটা এলেই হয়। 

| উভগ্নের প্রস্থান 
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দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক। 

পাস 

গোবিন্দপুবস্থ প্রুকশ্থি পৃথ | 

কেশব্লাল ৪ গোপালের গুবেশ । 

ঞ্ গোপা? (যাইতে যাইতে) হা! কেশব! সেদিন 

তোমাক কে না ছেকে শিষে গেছলো) তাৰ পর কি হলো 

বলন। ভ!ই। 

কেশ । আবি হবে, মেই বিয়ের জন্যে আমাকে 

দেখবে বলে ডেকে নিষে গেছুলে।। 

গোঁপা। দেখা শোন! হয়ে শেষ কি স্থিৰ হল? তোঁমাঁষ 

দেখে তোমার শ।ঙড়ির পচন্দ হয়েছে তো? 

কেশ । (সর্ষে ) পচন্দ আবার হবেনা, আমি একাল 

কলে তারা হাতে হাতে ন্বর্গ পায়, এজনা আমাকে তারা কত 

অনুরেধ কর্ছে, এমন কি তাঁদের যা কিছু ব্যয় সম্প্ভি 

অ|ছে সমস্তই আমাকে দিতে স্বীকার। 

গোঁপা। এরূপ যদি হয় তবে ভাই আর কাঁলব্যাজ করে 

কাজ নাই। এমন সুবিধা কি কেউ ছাড়ে ভাই? আমি 

হলে ভাই বাসী হতে দিই না; তবে মেয়েটা দেখুতে শুন্তে 

কেমন একবার দেখ! আবশ্যক আধু বিষয়ের লোছে ষে 



তৃতীয় অঙ্ক! ৪১ 

সে একট] মেয়ে ঘরেতে আনা যায় ন!। বার মাস ত্রিশ 

দিন যার সঙ্গে ঘরকনা কর্ে হবে। 

কেশু। দেখ গোপাল যদি তাঁকে তুমি একবার দেখ, 

তা হলে তুমি মরে গেলেও ভূল্তে না পেরে সময়ে শময়ে 

এক এব বার মে করুবে। তার যেমন বণ ফব্স। তেমনই 

অঙ্গ অবয়ব । ভুমি যে অঙ্গটা দেখবে ভান সেইটাবেই 
গরুশসা করবে । 

পে।প11 তবে জাই এই দণ্ডেই কাজ হাতি কনে নাও ও 

[বিলম্বে অনেক বি্ুু 

কেশ । এ কাঁজ আর হাত ছাড় ভবার নখ; আগ।মি 

(সোমবারে শিশ্চয়ই কার্ধ। সমাধা হাবে। 

গোপা (আহলাদে) তবে ভাই আছ আমাকে পেট 

ভরে খাওয়াতে হবে; তোমাল সঙ্গে যে কথা জ।ছে বিয়ে 

৭ ময় আচ্ছা কারে ভোঁজন দেবে, তা ভাই আজ অবপি স্টো 

আর্ত কর আমিও নিত্য শিভা আ।শার্বাদ করতে খাকি | 

শেষ বে হয়ে গেলে ভাল কনে বিদায় আদায় কর। (উদরে 

হস্ত দিয়া । উদর ঠা] হও; আর তুমি আমাকে পিড়আন্ত 

করও না! এই তোমার আশা সফল হয দেখনা কেশ- 

বের গ্রাতি) চল ভাই কি খাঁওয়াবে চল, শেন পিন পড়ে 
গলে মার খেতে পারবো শা (হস্ত ধরিয়। আকর্ষণ) 
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কেশ। ওকি হে এত ব্যস্ত হচ্ছে! কেন? আগে বিয়েই 

হোগ তবেত খাবে । এখন কোথায় কি তার ঠিকান! নাই; 
এদিকে আজকে ওকে খাওয়াও) (দীঘনিশ্বাস ত্যাগ বধে) 

ভেতলন ভেতর ঘে কত কাণ্ড হচ্ছে ত! জানবে কি কণে। 

কেবল খেতে জান বৈত নয় । 

গোপ।। (হস্ত ছাড়িয়া) সে আবার কি কথা + এই 

যে বলে দিন পর্যন্ত স্থির হয়ে গেছে, তবে আবার কিসের 

গোল? 

কেশ। না বেশী কিছু নয? বখন তার পিভামাভার 

পল্পর্ণ মত রক্েছে, তখন এক! বিনোদিনীর জমতে কি এসে 

খায়+ (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ) তবে শুভ কাধ্য কি না; 

নৃ্ববাদী সম্মত হালে ভাল হয 

গোপ। 1 (সবিম্মষে )কি? বিনোদিনীর কি ভোমাধ 

বিবাহ করবার মত নাই? তবে তার অভিপ্রায় বাঁকে বিবাহ 

কবাদে % 

কেশ? মতকি অমত তাম্প্ট করে কিন্তু বলেনা। 

অথচ বিষে বলে যে রূপ আমোদ করা উচিত, তা সে কিছুই 

করে না; বরং সর্ধধহি যেন বিরক্ত । (চুপে চুপে) 
ইচ্ছা দিজেন্জ রাঁষকে বিবাহ করে, কিন্তু দে কাজ কোন 

মতেই হ'তে পাঁবে না| মেষেব মত হক আর নাই হ'্ক। 
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গোপা। (উচ্চৈঃস্বরে ) আঁঃ রেখে দাও, আজ পর্যন্ত 
প্রায় মেয়ের মত নিয়ে কিনা বিবাহ হয়? রাঁজদত্ত! ভূমি, ও 

পিতৃদত্া কন্যা । যখন বাপমায়ে বিবাহ দিচ্ছে তখন 

রাখে কে? এই তোমার গোল? এখন খাওয়াবে চল 

কেশ। তাঁর বাপ্মার ত ও নেই কিন্তু আমারও 

গ্রতিজ্ঞা ধে ছলে বলে ষে প্রকারেই হু'ক ব্নোৌদিনীকে 

বিবাহ কর্ষেবাই কর্ষেবা। ( সম্মুখে দু টি করিয়। ) এ সেই 

দ্বিজেন ও তাহার বন্ধু এই দিকেই আসছে । 

গোপা? (কানে কানে) এস ভাই কথায় কথায় বিবাদ 

বাঁধিয়ে উত্তম মধ্যম গ্রহার দেওয়া যাঁকৃ। খেটা যেমন 

তোমার সখের ব্যাঘাত করতে বসেছে । 

কেশ । (মাথা নাঁড়িয়। ) আন্গ না তাই হবে। 

( দ্বিজেজ্দ ও মণ্ণলংজের বেশ ) 

মৃণ। আবার কৌথা যাঁও ভাই, এস এখন বাঁড়ী 

ঘাওয়া যাঁক। 

দ্বিজে। বেশ বেড়াতে বেড়াতে যাওয়ী যাচ্ছে, তাতে 

আর গতি কি? সন্ধ্যাই হকু, তারপর বাঁড়ী বাওয়া যাবে। 

মণি। সন্ধ্যের অগ্ে কোথায় যাবে বলেছিলে? এর 

পর সন্ধ্যা হলে কি কারে যাঁবে, আমি লেই জন্যই ব্যস্ত 

হয়েছি । 
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দ্বিজে। হস্ত টিপিয়!) চুপকর, দেখতে পাচ্ছেন! 
আমার পরম শত্রু কার সঙ্গে কথা কৈতে কৈতে এই দ্রিগে 
আস্ছে। এসব এখন থাক; দেখনা ওর। এসে কি খলে £ 

কেশ। ( নিকটবন্তী হইয়।। কিগো দ্বিজেন বাবু কোখায় 
যাওয়া হচ্চে? 

দ্িজে।, 'আঁপনি না কর্ডে বেরিয়েছেন আমিও তাই 

করতে বেরিয়েছি। 

চি 

কেশ (নয়ন ভঙ্গী করে) বেড়াচ্ছে বটে কিন্ত 

কিছু ক'রে উঠতে পার্ছে| ন। ; তাবিফল্ চেষ্টা করা ; «দা 

মুদ্দই রাজি কি কব্বে তাঁর নঃ ও 

দিজে ! (নঅভাঁবে) মহাশয় আপনি এত বাক্গ করছেন 

কেন? আ।মিতে। অ!পনাকে কোন ব্যানের কথা বলি নাই! 

আপনিও ব্ত।সে বেড়াচ্ছেন আমিও বেড়াতে এসেছি, এতে 

এপ আলাপ কেন বরছেন। 

কেশ । নাগনা আর কেন চালাকি কর, তোমার মত 

বড়লোকের ছেলে হাটে পথে ঢের দেখা যায ॥ 

দ্বিজে। আপি বারম্বার সামান্য কথা ব্যবহার করছেন 

কেন? আমি সেখানে আপনি বলে সম্বোধন করছি ? 

কেশ। তাই খলে কি তৌকে মহাশয় বল্তৈ হযে 

নাকি? কি আমর গুকপুত্ এলেন দেখন। | 
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মণি। ওকি কেশব, ক্রগে যে ঘড় বাড়িয়ে দিলে হে, 

যত না কগ্! বলছি ততই ঘাইচ্ছেতাই বলছে; কেন বন্ধু 

তোমাকে কি মন্দ কথাই বল্ছেন আর তুমিইবা কি উত্তর 

দিচ্ছে, ভদ্র সন্তানের বি,বিচনা করে কথা বলা উচিৎ । 

কেশ! (উতর ভাবে) দেখ মণে, তোকে আবার 

মালিশ করতে কে ডাকলে রে; চুপ করে থাক নচেৎ বিল- 
এ শিক্ষা দিযে দেকো।। 

£ 

যণ | (রাগছরে ) কিবল্ি পাষর,। এ মখে ভাবার 

শিক্ষা দেবে), জে ভোর মায় নষ, এই আমরা এখানে 

খাকলেম, তোর বাড়িতে যদি কেউ থকে তাকে স্াদ্দ ডেকে 

কেশ। 1 গোপালের প্রতি ) গোপাল ঠম।র বেটাদের, 

দেখি পাপাক্সাদের কষে রক্ষা করে 5৪ ৪ অগ্রমর ) 

দছিজে । কেন অকারণ বিবাদ করতচা ক্ষান্ত হও। 

মণি। দেখ্চে। কি বন্ধু, ক্টোদের উম মধ্যম না 

বলাঁলে, পাষণ্ের। ক্ষান্ত হবেন! (সজোরে মাদিতে আরস্ত ) 

গৌপা। রী থাইতে খাইতে ) ও বাবা আর আমায় 

মেরো না বাবা; বাব আমি তোমার গেলাম বাবা; গরিব 

বাঁধন মেলে কি হবে বাবা, আমি তৌঁদাদের রি বাঁবা। 
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আমার ছেড়ে দাও, আমি পালাই (ধুলা ঝাঁড়িতে ঝাঁড়িতে 
প্রান |) 

কেশ। (জ্রত পালাইভে পাঁলাইভে ) ওরে এবেটারা 
আসল ডাকাত রে. এরা এখনি খুন করেছিল আরকি 
( নেপথ্যে) আচ্ছা বেটারা থাক, দেখবো কিকরে বিয়ে 
করিস্। 

দিজে, মণি) (পশ্চাত ধাবিত হয়ে) ধর বেটাকে আবার 
॥ সকলে প্রস্থান 

পটন্সেপ্ণ। 



চতর্থ অঙ্ক | 

প্রথম গভাঙ্ক । 

শ্ং ৬৪ এ শত ৬ ও তাপস 

ক্ালীব মুনিদিব । 

। বিনোদিনী ৬ মদ উপবিষ্ট? ) 

গ্রম। এলো? স্বপন কি কখন দা হয়, গটী অপিক 

চিন্ত। বৈত নব, তুমি ষে এত চিন্তা করছে! কেন, লৌকে 

বলে অমঙ্ষন স্ব দেখলে নিশ্চয় মল হয় ॥ 

বিনো। (উৎস্তক ভাবে) সখি! তবে তাঁৎ আস্তে 

এত বিলম্ব হচ্ছে কেন? কখন ত ভার কথা কিন্বা কাছের 

চল পিন্দু এদিক গুদিক হুষ পা, তবে এমন হচ্ছে কেন। 

প্রম। ভ্যাল। তোর কাঁগ্চিপানা দেখে আর আম 

ব।চিনা ; একি ব্যস্ত হবার কাজ, এতে ধৈর্য ঢাই বুদ্ধি চাই 
মোৌগাড ঘন্্র অনেক চাই তবে না কাধ্যমিদি ভয়, গলা 

হ্বছু কথায় চি ভোগে পা? 



৪৮ উম্মুলিত লন! নাটক | 

বিন। সখি? আমি সব বুঝি কিন্তু মন আমাকে ক্রমেই 
কআধৈর্ধ্য ক'রে তুলছে; সখি নাঁখের বিরহ যন্ত্রনা আর কতক্ষণ 
সহ করবো | (স্বগত) হৃদয় 'আশ্বাধিতা হও, অধিক উত্তল। 

হযে কেন কষ্ট পাচ্ছো? হদষেশ যখন আমাকে এখনে 

আস্তে বলে দিয়েছেন, খন ভিনি নোণমতে স্থির হয়ে 

থাকবেন নী, তুমি অচিন্নাৎ তাৰ ছন্দর্শন লাভ করবে 

( প্রকাশ্যে ) সখি একবার অগ্রসর হয়ে দেখলে হয ন।? 

গ্রম। (বি্নিদিনীর চিবুক ধরে ) ওলো একবার আমার 

পানে চেয়ে শুন । 

বাগিণী সিনুখাম্বাজ তাল কাদ্য়।লী। 

কেন আর প্রাণসাথে ভাবিতেছ অকাধণ । 

এখনি ভোঁমারি কান্ত এসে দিবে দরশন ॥ 

তুমি প্রফুল্লানলিনা, মধু ছলাভি অলি ভিনি, 

তোমারে তেজিয়ে খনি, ন! রহিবে কদাচন ॥ 

(গীত সমাগত করে) গওলো মধুর আজ্রাণ পেলেই 

ষট্পদ শঠতা ত্যেজে, শিশ্চয়ই উড়ে আ্বে, পছ্িনী তাকে 

কি ডাঁকৃতে যায়? 

স্থির হয়ে থাক বসে, গলে। সহচরি। 

বধু ভব সাধবে এসে, চরণেতে ধৰি । 

তখনই ভাঁসিবে ধনী, আনন্দ সলিলে । 
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এ তাবন। এত কেশ, সব মাবে কলে ॥ 

মনে!জুখে ওলো। সখি, দিবন বামিনী। 

ভাঙবে অপার সুখ, লে গুণমণি ॥ 

সাবোববে ফুটে যদি, কমলো কলি । 

তবে ত।জে ক$ শ্িব, নাড়ি খাকফে ভি ॥ 

টে এসে যুডে বসে কাধ গু৭ গুল। 

এধু খেছে মত হথঃ হইখে নিপুণ ॥ 

(কেন বল প্রাণনখিঃ ভান জল ডাল | 

শীঘ তন খা! সনে, হবে সুনা শপ ॥ 

বিনো। (সলজ্জঙাবে ) বাণলাণ আনায় বেশ লঙ্। 

*দাও। সখি আমার মন গণ কমশই আপুল হয়ে উঠছে । 

প্র ॥ ঞাণমথি স্থির হও, এত উজপা হউও না। 

বিনো। দেখ ভাই আমান জদনে যেন শত শত শেন 

আত হচ্চে; ও আমাব প্রাণ প্রতি যছুত্েই কেদে কেঁদে 

উঠচে কেন, (রোদন করিতে কগিতে ) বুঝি গণনা 

কোন অমঙ্গল ঘটে থাকবে | 

প্রম। (এক হস্তে সথিব গলা খারণ অন্য হস্ছে চচ্গু 

মুছতে মুছ1(ইতে ) হ্যালা মথি শুভকাধ্যে কি রোদন 

করাতে আছে, রোদন যে অলক্ষণের চিন এ তুমি দাশ 

না, স্থিব হগ তিনিও হয ত জগভপ্রাম | 

বিনো। অঙন্গন দৈলে কি অনু বোদন করচি, আমাৰ 
4774 



9 উদ্মুলিতা লডা নাটিক। 

মনে কিছুতেই মঙ্গল বলে প্রবেোধ মান্চে না, সথি আমি বুঝি 

এ জণমে পা ণনাণনপাদ্পন্স দশশ কর তে পেলাম না (রোদন)। 

গরম 1 (স্থগত ) আজকের লক্ষণটা আমার কাছে 

শুভজনক নলে বোধ হচ্ছে না; গোঁড়া স্বপ্ুট। সকল না 

হলেই বাচি; (দার্থ নিশাম ত্যাগ করে) আমির! মায়ের 

একত্ত শরণ|গতাঁ, এখন মা কালির মনে যা থাকে তাই 
হণে। (প্রকাশ্যে) সখি আর কেদনা চুপ কর ভাই, হা 

কানা অবশ্যাই তোম|র মনোবাঞ্। দিছি করবেন (আহ 

ভাবে) দেখ এ যেন কারা এই দিকে আচে; এস আমর। 

অন্তরালে ঘাই। (প্রতিমার অন্তরালে লুক্গায়িত ) 

হটাৎ কেশবলালের গাবেশ। 

কেশ। (চহুর্দিকে দৃষ্টি করিয়া) এই না! কথ। শুন্লা, 

এব মধ্যে কোথায় গেল; ব্যাপারখান। কিঃ (প্রতিমার 

পণ্যাৎ দৃষ্টি কবিয়া ব্যস্তভাবে) একি কিনোদিনী, সন্ধ্যে 

বেল।য তুমি ও গ্রমদ। এখানে কি জন্যে এসেছ ? 

বিনো। (সভষে মখিব পশ্চাতে নিরবে লুকায়িত । 

বেশ। (নিকটে গিয়া) বিনোদিনী আমার কথায় 

উন্ভব দিচ্চ না কেশ? আমি কি তোমার কথাঁরও পাত্র নই? 

গ্রম। মহাশয়! সখি এবং আমি কালীদর্শন কবৃতে 
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কেশ । (ব্যঙ্গভাবে ) তুমি বিনোদিনীর হয়ে উত্তর 

দিচ্চ কেন, বিনোদিনীর কি মুখস্বরূপা তুমি, না নিজের 

বাকৃশক্তি নাই বলে তোমাকে বাত দিয়েছেন, তা বোধ 

হয় আমার ভুরাদুষ্ট বলেই অমর সঙ্গে কথা কৈলেন না। 

গ্রাম । দেখুন আমর! অবলা জাতি, ভাতে আপার সাথ 

অতিশয় লজ্জাশীল। বলেই উভ্ভব্ন দিতে সক্ষম হচ্ছেন ন।। 

কেশ । এখন বেন ল্জ্গা কে বাঁচতে চাচ্চেশ, বিষে 

হলে রি করবেন? (াবশো দিনার প্রতি) দেগ হন্দপ্রি 

এখানে ভার লজ্জ। কবড বাবে, এমদাতে তামা তে নখন। 

একা! সেস্ানে তুমি সচ্ছন্দে বথ। কও । 

গরম? (বিনভভাবে ) মহাশয় আমরা আজীলোক। কাকা; 

কনা দেবী দন করতে এসো, এ অময় আপনার এখনে 

তঁন। জল হয়শি, দিশেষ আমাদেবও ওক জনের ভয় আঙে। 

তা এস্ছলে থাবা আপনার অনুচিত | 

বিনো। (স্বগত) এপাপ আবার কোপা হতে এসে 

জুটলে।, হুতভাগাবে দেখে পথান্ত আমাণ অস্তরাত্বা। ভয়ে 

কাপচে, গ্রমদা এত ব রে চ তবুও নড়াচ না কেন ? অনশ্যই 

ওর মনে কোন কুমভগব আছেই আডে (অনুন্চঙ্বরে প্রমদার 

কাণে কাঁণে ) ওলে। চল্ ভাই আগর। বাড়ি যাই। 

ছি 

টি 

কেপ। (শিকটে গিয়া9 বিলোদিনা! আমাকে এত 

৮ 



৫ উদ্ুলিত। লতা নাটক | 

লঙ্জ! কর্ড কেন, তুমি নিশ্চয় জেন কেশব একান্তই 
তোম]র দাস, দেখ আমি তোমার গলার স্বর শুন্তে পেয়ে 

গ্রয়োজন ত্যাগ করে তোমায় দেখব ও আলাপ আমোদ 

করব বলে এখানে এসেছি, বিশ্বাস না হয বেরিয়ে দেখ 

পাক্কা সঙ্গে কি না (হস্ত ধরে দেখাতে উদ্যত ) 

বিনো। (অন্তরে গিয়া সকোপে) দেখ কেশব সাঁব- 

ধান, কখনই আঁমাঁকে স্পর্শ কবে না, এখন বল্চি আমা 

সন্মুখ হতে আন্তর হও । 

কেশ । বিনোদিনী কেন আর কপটতা করে আমার 

সহিত নির্দয় ব্যবহার করচ; আমি নিশ্চয় বল্চি আমি 

তোমার অন্তর হতে কখনই অন্তর হোঁতে পাব না, সুন্দরি, 

তোমাকে মিনতি কর্চি আমার প্রতি প্রসন্না হয়ে, আমার 

জীবন রক্ষা কর (পদ ধরিতে উদ্যত ) 

বিনো। (রাগভরে উচ্চৈম্বরে) নির্লজ্জ বেহায়া তের 

যত বড় মুখ তত বড় কথা; আমাকে স্পর্শ করলে তোর 

কখনই মঙ্গল হবে নী, বিনোদিনীকে তুই নিশ্চয় তোর 
গর্ভধারিণী জ্ঞান করে এই দণ্ডেই এখান হতে ছুর হযে যা 
( পদ দর্শাইয়।) নচেৎ তোঁকে-- 

গ্রম। (সভযে ) মখি কর কি স্থিব হও (হস্ত ধরিয়া 

অন্তরে লওন) 
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কেশ। (ক্রোধে ওষ্ঠ।ধর দংশন পুর্ধবক ) রে ছদ্মবেশ- 

ধারিণী, দুশ্চরিত্রা পাপীয়শী তোর এত বড় আম্পদ্ধ। থে 

আমাকে অবমানিনা করিন্। এ হৃদয়ক্ষেত্রে কি মাঁধবিলতা। 

ভ্রেমে বিষলতা রোপণ করেছি? দেখ, আজ তারমুলচ্ছেদ করে 

তোঁর কি দশ! করি, ( বহ্বাস্ফেট করিয়া) নিশ্চয়ই তোকে 

বলপূর্ধবক ধরে এ পান্ধী কবে নিয়ে গিয়ে যা ইচ্ছা শাস্তি 

গ্রদান কবব, দেখি কোন পীপাঞ্ধা! তৌকে রক্ষা করে (উচ্চৈ- 

স্বরে) ওরে তোর! পান্কি প্রন্তত কর, আমি এই চণ্ালিনীকে 

বেঁধে নিয়ে আস্ছিগ। (বলপুর্ববক ধরিতে উদ্যত) 

॥ বিনো। (রোদন করিতে করিতে ) ম৷ বন্থুন্ধরা, তুমি 

দ্বিধা হও) আমি তোমার ক্রোড়ে প্রবেশ করি, নচেৎ এ 

ছুর[তআর মন্মরভেদী বাক্য আর সহ্য হয় না। আম! সিদ্ধেশ্বরী ! 

আপনি আমাকে এই পাষণ্ডের হস্ত হইতে রক্ষ। করুন, যেন 

এ কুলাঙ্গার আশায় স্পর্শ না করে। (নয়ন মুনিয়া) হা 

জননী এই অসহাঁয়া বানিকার কথায় কেউ কর্ণপাতি করলেন 
নাঃ তা করবেন কেন? ম্বশ্ময়ী ও পাধাণময়াতে দয়। 

অসম্ভব । (উচ্চৈস্বেরে ) হা নাথ তৃমি কোথায় ? একবার 

এসে তোমার মহায়হীনা বিনোদিনীর দশ! স্বচক্ষে দেখে 

যাও। কান্ত! আজ তোমায় হদয়রাজ্যে রাজা করে, মন 

যৌবন উপহার দেব বলে এখানে এসেছিলে, কিন্ত ভুর্ব- 
্ 



৫৪ .... উন্থুলিত। লতা নাটক) 

চগ্ডালস্প শে দেহ অপবিত্র হওয়ায়, তাঁর প্রারশ্চি কে 

প্রস্তুত হয়েছি । প্রাণবল্পভ! এ সময়ে যদি একবার তোমার 

চরণ দর্শশ পেতেম, ত! হুলে অন্তিমকালে এ জন্মের মৃত 

নয়নভরে দেখে, মনের স্থখে চিরবিদায় হতেম ! হাঁ জীবন- 

সর্ধবন্ধ 1--তোমার বিনোদিনীর আশালত1 আজ সমূলে উন্মু 

লিত! হল!!! হদয়েশ! দাসী তোমার চরণে চিরবিদায় 

চাঁচ্চে, কিন্তু নাথ, মৃত্যুকালে তোমায় দেখে মনের আক্ষেপ 

নিবারণ করতে পাঁরলেম না । প্রাণাধিক ! জন্মান্তরে ধেন 

তোমাকে পাই। (সথির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়!) প্রিয়- 

সখি গ্রমদা! তোমার সঙ্গে বিনোদিনীর এই শেষ দেখা ! 

সখি। জনক জননীর চরণে আমার প্রণাম জানাইয়ে 

বল্বেত তোমাদের সাধের বিনোদিনী আজ নারীধন্ম 

রক্ষার জন্য, মা কালীর সন্মূখে শিজপ্রাণ বলি গ্রদান করে 

সতীত্বের পরিচয় দিয়েছে । এ হতভাঁগিনীর নাম যেন 

আর তাদের পবিত্র ওঠে উচ্চারিত না হয়। সখিরে! এ 

জনমের মৃত আমার আঁশা ভরসার এই চরম! ! (ত্রস্ত- 

ভাবে প্রতিমার হস্ত হইতে অসি লইয়া) চঞ্জাল এই তোর 

স্পর্শের প্রায়শ্চি। (নিজ বক্ষে অসি আঘাত ও পতন ) 

গ্রম। (উচ্চৈহম্বরে রোদন করিতে করিতে) হায়! কি 

সর্বনাশ! কি সর্ববনাশ! সখি তুমি অমন হয়ে পড়লে কেন? 
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(কপ [লে করাধাত করিয়।) হায়! সত্য সত্যই আমাদের কি 
কপাল ভাংল? সখি! আমাকে সঙ্গিনী না করে তুমি 

কোথায় যাও? একটু অপেক্ষা কর আমি পাপাত্সার শাস্তি 

দিয়ে তোমার সঙ্গিনী হই। (দ্রুত অমি লইয়া কেশবের 

গলদেশে আঘাত করিয়! উন্ম্ভাঁবে) ওরে নরপিশাচ! মাঁরী- 

হস্ত! পাঁমর! তুই কি এই কর্ভে এখানে উম্ছিলি? এখন 

পাঁপাত্বা ভোর এই উচিত প্রায়শ্চিত্ত হল। ( বিটনাদিনীর 

গ্রতি) অপি! ভোমাঁর প্রমদাও তোমার চিরসঙ্গিনী হল 

একবার চেয়ে দেখ (নিজগলে অমি আঘাত ও পতন ) 

॥ (নেপথ্যে) কিকর, কি কর, গ্রমদা। 

বেগে দ্বিজেনের পুবেশ । 

দ্বিজে। (চত্ুর্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া) হ! জীবিতেশ্বরি ! 

(বিনোদিনীর দেহপার্শখে পতিত ও যুচ্ছিতি ও কিয়ৎক্ষণ 

পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া বিনোদিনীকে ক্রোড়ে লইয়া ) 

প্রাণেখরি! আমায় পরিতা1?গ করিয়। তৃমি কোথায় যাচ্চ ? 

হায়! আমিই এই অনর্ধের ঘুল। (বক্ষে করাঘাতপুর্ববক ) 

রে নিষ্ঠ,র প্রাণ! তুই এখনও বহিগ্তি হচ্ছিস না কেন? 

ও?! আর যে যাতনা সহ্য হয় না। ক একবার 

আমার কথায় উত্তর দাও। হা--প্রণয়িনি! হ! হদয়েশ্বরি ! 

জীবনসর্বন্ম বিনোদিনী! তুসি কি যথার্থই আমাকে পরি- 
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ত্যাঁগ করে চল্লে £ ত। কখনই পারবে না। হাষ। তোমাৰ 

বিরহ আমি কখনও সহ্য করতে পারব ন!। 

বিনো। (নিমীলিত নেত্রে) নাঁখ-বি-দ-ঘ। 

( রক্তবমন ও প্রাণত্যাগ )। 

দ্বিজে। ( উচ্চৈম্বরে বোন করিতে করিতে ) হা প্রাণ 

প্রতিমে বিনোদ্র্বিন ! সত্যই কি তুমি আমায় পরিত্যাগ কনে 

চলে গেলে ? এজনমে আর কি তোমার সাক্ষাৎ পাঁবোনা 

নিষ্ঠুর বিধাতা! অস্কুরোন্মখ কণকলত! উন্মুলিতা কববার 

জন্যই কি এত সুন্দরি কোরে স্থজন করেছিলে! (দণ্ড 

মান হইয়া!) রে পাঁপ প্রাণ! তুই অনায়।সে স্বচক্ষে জীবিতে- 

শ্বরির মুতুয দেখে এখন ও আমার দেহ হতে বহির্গত হচ্ছি 

না। আয় তোঁকে বলপুর্ববক বহির্গত করি | 

(বক্ষে কবাঁঘাত করে উন্মত্ত হইয়া নাচিতে নাচিতে ) 

হায় আজ আমার হুদয় ক্ষেত্রের কুম্থমলতা৷ সমূলে উন্মুলিতা 

হ'ল। (বেগে প্রস্থান) 

ঘবনিকা পতন । 

সমাপ্ত | 
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